VI.

Iktatószám: 4-4 /2014.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2014. március 26-án megtartott, n y i l t s o r o s üléséről

46/2014.(III.26.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

47/2014.(III.26.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

8. Napirendi pont felvétele

48/2014.(III.26.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
49/2014.(III.26.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend elfogadása

50/2014.(III.26.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladányi Rendőrőrs részére elkülönített 500
ezer forint felhasználására
Jászladány 2013. évi közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló elfogadására

51/2014.(III.26.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi működéséről készült beszámoló elfogadására

52/2014.(III.26.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

GoodWill Consulting Kft-vel pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. március 26-án, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak: Bagi Zsolt
Tóth Imre
Pomázi László
Major Antal
Kovács Zsuzsanna
5 fő bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Kalmár András
Lajkó Terézia
Mezei Norbert
Gonda József
Szűcs Gábor

polgármester
alpolgármester, képviselő
jegyző
pénzügyi osztályvezető
intézményvezető
érintett ajánlat tevő

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 5 fővel határozatképes. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottság elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Tóth Imrét jegyzőkönyv
hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

46/2014. (III.26.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2014. március 26-i PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét
jelöli ki.
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Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt bizottsági elnök: A meghívót, és a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést mindenki megkapta írásban. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Drávucz Katalin polgármester: javasolja a zárt ülés 8. napirendi pontjának felvételét, mely az
1. számú háziorvosi körzet körzeti ápolónő helyettesítés legyen.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 8. napirendi
pontja a 1. számú háziorvosi körzet körzeti ápolónő helyettesítés felvétele legyen? A bizottság
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

47/2014. (III.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
8. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a zárt ülés 8. napirendi pontjaként a 1.
számú háziorvosi körzet körzeti ápolónőjének helyettesítése kerüljön felvételre.

Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi a módosított napirendet, melyet a bizottság 5
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

48/2014. (III.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2014. március 26-i soros ülése napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
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1./

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó:
Jászberény Város Rendőrkapitánya

2./

Beszámoló a NÜVI működéséről
Előadó:
Gonda József intézményvezető

3./

Előterjesztés pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés
4./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

5./

Előterjesztés Jászladány, Petőfi S. u. 61. szám alatti helyiség bérletére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

6./

Előterjesztés a Jászladány, külterület 070/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

7./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos út 80. szám alatti önkormányzati
bérlakással kapcsolatos kérelem megtárgyalására
Drávucz Katalin polgármester
Előadó:

8./

1. számú háziorvosi körzet körzeti ápolónőjének helyettesítése
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Erről értesülnek: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai
helyben

1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Jászberény Város Rendőrkapitánya
Előadó:

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Dr Körei-Nagy József a holnapi Képviselő-testületi ülésen
lesz jelen, a lakosság részéről szintén nincs jelen senki. Javasolja, hogy kérdéseiket
fogalmazzák meg, melyet holnap feltesznek.
Drávucz Katalin polgármester: jelezni kívánja, hogy a Képviselő-testületi ülésen nem
csak Kapitány Úr lesz jelen, hanem a mai nap folyamán bemutatott jászladányi őrs
parancsnok is, Tóth Dániel, (Tokaji Gábort elhelyezték Jászladányról), a bűnügyi csoport vezetője Fazekas-Füzesi György lett. Még egy fő került állományba Jászladányon,
és várható még egy személy érkezése. Valószínű Jászapáti és Jászladány rendőr állományában lesz változás, azonban ez később fog tisztázódni. A költségvetésben 500
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ezer forint lett jóváhagyva a rendőrség támogatására. Az elmúlt évben a képviselők
felajánlott tiszteletdíjából lett támogatva a rendőrség Szent György napján. Kéri a bizottság tagjainak javaslatát ezen összeg felhasználására. Kérte Gonda Józsefet, a
NÜVI vezetőjét, készítsen költségvetést a rendőrőrs helyiségeinek festéséről. Borzasztó állapotban van jelenleg.
Major Antal: van arról helyi kimutatás, hogy a lakosság hány százaléka roma származású? A jelentésben az szerepel, hogy 30 %.
Drávucz Katalin polgármester: nincs, hiszen mindenki az aminek vallja magát.
Pomázi László: az intézetből kihozott gyerekeknél nem nézik meg hogy hová adják?
Kalmár András alpolgármester: megnézik, hiszen a nevelőszülőknek tanfolyamot is
kell végezni, hogy gyermeket tudjanak fogadni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a Szent Ágota Alapítvány, és az egyházak is végezhetnek
ilyen tevékenységet, de a fő szempont, hogy a gyerekeknek családban kell lenni. A
kihelyezett gyerekek mindegyike sérült valamilyen formában, mélységben. Sajnos napi kapcsolatuk van a rendőrséggel.
Lajkó Terézia jegyző: a múlt héten volt az éves gyermekvédelmi tanácskozás. Jogszabály rendelkezik a családba helyezésről, ennek egyik szereplője a Szent Ágota Alapítvány is. Az állami gondozásban bármilyen jó ellátást kap a gyermek, az egy elszigetelt hely, sokkal kedvezőbb ha családban van. Ebbe azonban beleszólása nincs senkinek, a Polgármesteri Hivatalnak sem. Január 1-től a nevelőszülői jogviszony munkaviszonynak számít. A folyamatos kihelyezések a gyermekintézményekben okozhatnak
problémát.
Pomázi László: 20 %-ot kapnak ezek a gyerekek is?
Lajkó Terézia jegyző: nem jogosultak. A nevelőszülők, mielőtt nevelőszülők lettek,
kaphattak munkanélküli segélyt.
Kalmár András alpolgármester: a gyermekek legfeljebb közgyógyellátást kapnak. A
szülők jövedelme azonban olyan magas, hogy nem jogosultak segélyre.
Major Antal: a holnapi nap folyamán nem tud részt venni a Képviselő-testületi ülésen, ezért itt mondja el kérdéseit. A megállapítást, hogy jó szinten teljesíti feladatait a
rendőrség, kicsit túlzónak tartja. 2012-ben 366, 2013-ban pedig 400 bűncselekmény
történt. Minden nap 1,2-1,3 százalékban várható, hogy valahová betörnek. Megállapítja, hogy veszélyeztetett település Jászladány, ugyanakkor 10342 órát teljesítettek a
közterületen a rendőrök. Ennek ellenére a lopások száma 34,74 %-al növekedett. Ki
lehetne tenni azt a táblát, hogy erősen veszélyeztetett település Jászladány. Megállapítja a kapitány azt is, hogy a lakosság és a rendőri állomány aránya sokkal kedvezőtlenebb, mint a megyei átlag. Mégsem tesznek olyan intézkedéseket, hogy növelik a
rendőrség létszámát, bár most említette Polgármester asszony, hogy várható változás
benne. Megállapítja azt is, hogy nagyarányú az elhagyott ingatlanok száma. Azzal viszont nem ért egyet, hogy a lakosság passzivitása is hozzájárul a magas számú bűnesetekhez. Nincs meggyőződve arról, hogy a lakosság feladata a bűnesetek redukálása,
mert az egy rendkívül veszélyes feladat. Ha beleavatkoznának erőteljesen, akkor a statisztikában emberölés, súlyos testi sértések is szerepelnének. Pénzügyi nehézségek
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miatt nem lehet a hatékonyságot növelni, de mérlegelni kellene azonban azt, hogy
ilyen veszélyeztetett településen milyen eszközöket alkalmaznak. Az országgyűlési
képviselő jelöltek jászladányi gyűlésén 95 %-ban a közbiztonsági helyzetet kifogásolják. A lakosságot szinte nem is érdekli, hogy csatorna lesz, vagy tornaterem lesz, vagy
vízhálózat, csak az, hogyan tudja megvédeni az ingatlanát, a tulajdonát. A következő
költségvetésben lényegesen nagyobb támogatást kellene biztosítani a helyzet megváltoztatására. Az 500 ezer forint felhasználására javasolja a festést és egyéb eszközök
beszerzését, azonban a rendőrség megvendégelését nem. A jelentés jó színvonalú, látszik a kapitány hozzáértése, gyakorlatban azonban sokkal többet vár el.
Drávucz Katalin polgármester: az elmúlt hónapokban, évben a rendőrkapitánnyal, az
országgyűlési képviselővel több levélben, megkeresésben kérték a létszám növelését,
de egyenlőre nem kaptak. Annyit értek el, hogy 12 főt kap a megye, mely nem elég.
Tóth Imre: az egy napra jutó közterületi szolgálat nem elegendő, hiszen akkor hatékony a munka, ha fel is fedezi a bűncselekményt. A 10342 óra azonban nem a közterületen teljesített időt jelzi, csak a közterületre vezényelt időt. Felhívja a figyelmet, hogy
az elfogások száma 2012-ben 17 volt, 2013-ban 31 eset volt. Elfogni valakit csak a
közterületen lehet, irodából nemigen. A közterületen töltött időt az is csorbítja, hogy a
polgárőrséggel közösen végzett tevékenység bár növekszik (2012-ben 116 2013-ban
240), de ettől többre is képesek lennének a polgárőrök, azonban csak ennyit kértek.
Több alkalommal, több órát és több személyt is képes adni a polgárőr egyesület. Azt
tartaná helyesnek, ha naponta 4-6 órát töltenének közterületen a rendőrök. Ez nem valósítja meg az általuk elvárt megoldást sem, hogy ha már két rendőr teljesít szolgálatot
egy polgárőrrel, miért nem lehet egy rendőr két polgárőrrel, egy autóval szolgálatban,
a másik rendőr pedig másfelé teljesíthetne ugyan ilyen feltétellel szolgálatot. Összességében érti a statisztikát, de nem elégedett a számadatokkal. A végeredményt nézve
nem elégedett, a betörések száma emelkedik, a lakosság biztonságérzete folyamatosan
romlik. A legrosszabb az volna, ha a lakosság megelégelné és önbíráskodásba csapna
át.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: azt sem veszik észre, hogy lopják az áramot. Nem megoldás a SZEM mozgalom sem. A bűnözőknek nincs se félelem érzetük, sem vesztenivalójuk.
Tóth Imre: a SZEM mozgalomról. Lakossági bejelentés alapján fogtak el betörőt. Ez
akár a SZEM mozgalom miatt is lehetne, de pár óra múlva már szabadlábon volt, és
nagyképűen szólt a polgárőrnek, hogy „ Nem kellett volna ilyen nagy ügyet csinálni,
látod már kint vagyok.”
Örülni kell, hogy elindult a SZEM mozgalom, azonban alig hogy elindult rendőri támogatással, máris magára maradt. A helyi rendőrségről senki nem vett részt. Hogy
valamilyen eredményt elérjen, 3-500 tagnak kellene lenni a településen. Kapcsolódnia
kellene egy olyan rendszerhez, amelyen befutnak az információk. A rendőrség az első
nagyszerű előadáson kívül semmit nem tesz. A megadott telefonszámot hívva, a rendőrség a telefont nem veszi fel.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: legyen-e a rendőrség Szent György napon megvendégelve?
Major Antal: inkább a polgárőrséget támogatná.
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Tóth Imre: javasolja Ladány közbiztonságának. Ha megvalósul a kamera rendszer,
amit terveznek, az egy feneketlen kút lesz. Olyan felmérés van, hogy a kamerák felszerelése után a bűnözés felére csökkent, de hogy ez a kamera rendszer miatt volt-e, nem
lehet megmondani.
Gonda József: a belső festés anyagköltsége 300-350 ezer forint körül várható.
Tóth Imre: ha a festés után marad pénz az 500 ezer forintos keretből, akkor a kisebb
karbantartásokra fordítsák, pl. izzócsere.
Gonda József: a karbantartást folyamatosan végezték, végzik eddig is.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy nem javasolja a helyi
rendőrőrs Szent György napi megvendégelését, jutalmazását. A Jászladányi Rendőrőrsnek
elkülönített 500 ezer forintot az épület felújítására, esetlegesen karbantartására (festés, mázolás, függöny beszerzés) javasolja fordítani? A bizottság 4 igen 1 nem 0 tartózkodó szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
49/2014. (III.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Jászladányi Rendőrőrs részére elkülönített 500 ezer forint felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja a helyi rendőrőrs Szent György napi megvendégelését, jutalmazását. A Jászladányi Rendőrőrsnek elkülönített 500 ezer forintot az épület karbantartására, esetlegesen felújítására (festés, mázolás, függöny beszerzés) javasolja fordítani.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a Jászberényi Rendőrkapitányság által készített, Jászladány 2013. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló színvonalas beszámolót, azonban a jászladányi polgárok biztonságérzete nem változott pozitív irányba? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

50/2014. (III.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Jászladány 2013. évi közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászberényi Rendőrkapitányság által készített, Jászladány 2013. évi közbiztonsági
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helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló színvonalas beszámolót, azonban a jászladányi polgárok biztonságérzete nem változott pozitív irányba.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a NÜVI működéséről
Előadó:
Gonda József intézményvezető
Gonda József: a NÜVI által 2013-ban elvégzett munkákról, feladatokról írásban készített
beszámolót, melyet nem kíván kiegészíteni. Amennyiben kérdés merül fel, készségesen válaszol rá.
Major Antal: kívánja, hogy élhető környezetet teremtsenek.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi működéséről készült beszámolót? A bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
51/2014. (III.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
A Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi működéséről készült beszámoló elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi működéséről készült beszámolót.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

3. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
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Drávucz Katalin polgármester: GoodWill Consulting Kft kereste fel ajánlatával. Körülbelül két éve kérte tőlük az ajánlatot testvér települési kapcsolat kialakításra. Erre érkezett az
indítványuk. Jelezték, hogy több mint húsz település részéről lenne fogadókészség Romániából. A megbeszélés során derült ki, hogy van egy másik pályázati lehetőség is, a Hősök téri
parkban az I. Világháborús emlékmű felújítására. A harmadik lehetőség pedig egy energetikai
pályázat valamelyik önkormányzati intézmény esetében. Erre készült árajánlat, melyben egy
pályázat esetén 150 ezer forint, azonban ha mind a három pályázatot kérjük, akkor 300 ezer
forint plusz ÁFA összegért. Kéri a bizottság támogatását, hogy a DoodWill Consulting Kftvel szerződhessen a három pályázatra.
Kovács Zsuzsanna: Nincs jó a véleménye a pályázatírókról. Minden adatot szolgáltatni kell
részükre. Ezek kicsi pályázatok. Nem lehetne helybeli személyt megkeresni, megbízni ezzel a
feladattal? Ezeken az apró pályázatokon lehetne megtanulni a pályázatírást.
Drávucz Katalin polgármester: a testvér települési pályázat nyilvánvalóan rajtuk múlik, lesz e
olyan település amely Jászladányt válassza. Előzetes tájékozódás szerint ez kb. 5 millió forint
támogatást jelentene, attól függően, milyen programokat, tevékenységet tudunk beépíteni.
Delegáció fogadása, ellátása, szállás biztosítása stb. Az Önkormányzaton, Polgármesteri Hivatalon belül nincs belső pályázatíró. Van olyan aki koordinálja az adatszolgáltatást, de 2011
óta ilyen még nem volt. Az I. Világháborús emlékmű felújítást azért kívánják pályázatíróval
megoldani, mivel utógondozását is vállalják a pályázatnak. Az energetikai pályázat nem kis
pályázat, egy intézmény energetikai fejlesztését kell megtervezni, kiviteleztetni és utógondozni. Ők fogják ezeket levezényelni, összegyűjteni, nyilván az adatokat mi fogjuk szolgáltatni.
Jegyző asszonnyal egyeztettek, de nincs olyan személy aki erre képes. Jó ötlet a belső pályázatíró team. Balog János idejében működött is, pályázatot írt, tervezet, költségvetést készített,
elszámolt. Most ilyen személy, csoport nincs.
Kovács Zsuzsanna: lehetne egy személyt kinevelni erre a feladatra.
Mezei Norbert: teljesen igazad van, de egy ilyen személy foglalkoztatása legalább 2 millió
forint évente. Nekünk is jobb lenne, csak anyagi korlátok vannak.
Lajkó Terézia jegyző: így is nagyon sokat foglalkoznak pályázatokkal, hiánypótlásokkal. A
pénzügy készíti, és adja le az EBR rendszeren keresztül benyújtástól elszámolásig. Majorné
Erika foglalkozik nagyon sok pályázattal, a folyamatban lévő pályázatok rendbetételétől a
befejezéséig. A szennyvizes pályázatnál is kell koordinálni a Hivatalnak, mert az adatok itt
vannak. Azonban az sem mindegy ki nyújtja be a pályázatot.
Major Antal: a Kormány szigorítani akarja a pályázatírást, mert tudja, hogy horribilis összegeket kasszíroznak. Értesülése szerint, belül alakítanak pályázatíró szervezetet, aki ingyen
készítené el. gratulál a Polgármester asszonynak, a park felújításához. A park gyönyörű lett,
csak az I. Világháborús emlékmű a kopott benne. Örömmel hallja, hogy annak a megújítása is
a tervek között szerepel.
Lajkó Terézia jegyző: a GoodWill Consulting Kft már 10 éve végez pályázatírást önkormányzatoknak, igen jó a hírük.
Drávucz Katalin polgármester: ha lenne rá dolgozó, vagy egy team aki írná, tervezné, szervezné a pályázatokat akkor nem kellene külső cég hozzá, de sajnos nincs.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: nem mindegy, hogy ki nyújtja be a pályázatot. Ennek a cégnek
akkor is fizetni kell, ha nem nyer a pályázat?
Drávucz Katalin polgármester: 300 ezer forintot minden képen, a sikerdíj lenne az ami a
megnyert pályázat eseten fizethető. Egy-egy pályázat megírására, 1-2 hónapra senki nem vál-
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lalja a munkát. Havi 100 ezer forintos fizetéssel pedig senki nem vállalja. Ez utóbbi lenne a
legjobb.
Lajkó Terézia jegyző: próbálkozunk személyekkel, de hogy hogyan alakul, kiforrja-e magát,
még nem lehet tudni.
Major Antal: biztos jó kapcsolatrendszere van a GoodWill Consulting Kft-nek, mert a beadott pályázatok 84 %-át megnyeri.
Tóth Imre: az előterjesztés szerint a szerződés egy évre szól. Ha közben más pályázat is kiírásra kerül, amit be szeretne nyújtani, akkor ezt is vállalják?
Drávucz Katalin polgármester: igen, a sikerdíjért vállalják.
Major Antal: a 3. pontban le is írják, hogy „korlátlan számú pályázat”.
Tóth Imre: támogatja a szerződés megkötését. Nagyobb esélye van egy ilyen cégnek a nyertes pályázathoz (a sikerdíj ösztönzőleg hat), mint ha valakit alkalmaznának, és vagy sikerülne
nyerni, vagy nem.
Mezei Norbert: kéri, hogy a bizottság határozza meg azt is, minek a terhére történjen a kifizetés.
Tóth Imre: többletbevétel legyen az alapja.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a GoodWill Consulting
Kft-t 1 éves pályázati szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát melynek díja bruttó 381 ezer forint,
fedezete pedig költségvetési többletbevétel? A bizottság 4 igen 1 nem szavazattal elfogadja
és a következő határozatot hozza:
52/2014. (III.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
GoodWill Consulting Kft-vel pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a GoodWill Consulting Kft 1 éves pályázati szolgáltatásra – vidéki kulturális és
természeti örökség megőrzése – vonatkozó ajánlatát melynek díja bruttó 381 ezer forint, fedezete pedig költségvetési többletbevétel.
A pályázati szerződés, kapcsolat kialakítása testvértelepüléssel, I. világháborús emlékmű felújításra, energetikai pályázat teljes körű pályázati szolgáltatásra vonatkozik.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel Drávucz
Katalin polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt bizottsági elnök: meg kívánja jegyezni, hogy a Hivatal gondoskodjon arról,
hogy legyen saját pályázatírója Jászladány Nagyközségnek.
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A nyílt ülés napirendi pontjainak végéhez érve Bagi Zsolt berekeszti a nyílt ülést.

kmf.

Bagi Zsolt
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
elnöke

Tóth Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő
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