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Iktatószám: 4-7/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2014. június 12-én megtartott, n y i l t s o r o n üléséről

82/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

83/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

5. napirendi pont felvétele

84/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

6. napirendi pont felvétele

85/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapításáról

86/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A gyermekek átmeneti gondozása működési feltételeinek megteremtési lehetőségéről.

87/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű
Társaság támogatására

88/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Polgár Nikolett és Fehér Attila támogatási kérelmére

89/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Gaál István utca 23. szám alatti beépítetlen ingatlan bérbeadásáról Kállai László, Jászladány Újszászi utca 53. szám alatti lakosnak

90/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzekről

91/2014.(VI.12.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A szolgálati jellegű lakásokban lakó rendőrök
lakbértámogatásáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. június 12-én, 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
Major Antal

3 fő bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Kalmár András
Lajkó Terézia
Mezei Norbert

polgármester
alpolgármester, képviselő
jegyző
pénzügyi osztályvezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 3 fővel határozatképes. Pomázi László és Kovács Zsuzsanna jelezte, hogy
később fog csatlakozni az üléshez. 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 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

82/2014. (VI.12.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2014. június 12-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?
Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzekről, és a rendőri szolgálati lakásokban lakó rendőrök lakbértámogatásáról vegyenek fel új napirendi pontokat.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 5. napirendi
pontja a jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzekről legyen? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

83/2014. (VI.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
5. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki
nyílt ülésének napirendjét:
5./ A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzek
Előadó: Lajkó Terézia Jegyző

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 6. napirendi
pontja a rendőri szolgálati lakásokban lakó rendőrök lakbértámogatása legyen? A bizottság 3
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

84/2014. (VI.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
6. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki
nyílt ülésének napirendjét:
6. A rendőrök részére bérbe adott szolgálati jellegű lakások lakbértámogatása
3

Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi a napirendet, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

85/2014. (VI.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2014. május 28-i soron kívüli ülése napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozása működési feltételeinek megteremtési lehetőségéről.
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

2./

Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

3./

Kérelem Jártató együttesben táncoló fiatalok utazási támogatására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

4./

Kérelem önkormányzati tulajdonú üres telek használatára
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

5./

A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzek
Előadó: Lajkó Terézia Jegyző

6./

Rendőrök részére bérbe adott szolgálati jellegű lakások lakbértámogatása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Erről értesülnek: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai
helyben
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1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozása működési feltételeinek megteremtési lehetőségéről.
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert a napirendi pont ismertetésére.
Drávucz Katalin polgármester: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tárgyalta Jászberény
Város Önkormányzata kezdeményezésére, hogy a célként is kitűzött feladatot, a gyermekek
átmeneti gondozását megoldja.
Kovács Zsuzsanna és Pomázi László megérkeztek, és csatlakoznak a munkához.
A bizottság tagjainak száma 5 főre növekedett.
Az előzetes számítások szerint évente összesen 7,5 millió forintot kellene még hozzátenni az
állami támogatáshoz, lakosságarányosan, vagy pedig feladatellátás szerint. A JSzSzT-n keresztül kért minden települést a döntés meghozatalára. Épületet Jászberény város biztosítana
hozzá. Ebben az intézményben ideiglenesen lehet gyermeket vagy családokat elhelyezni. 12
férőhelyesre tervezték. Jászberénynek kötelező létrehozni, működtetni, mivel 20 ezer főt
meghaladja lakosságának a száma, az attól kisebb településeknek nem kötelező.
Tóth Imre: nem javasolja, mivel 12 fős intézményt 6 fő alkalmazottal fenntartani nem gazdaságos. Nem lenne igazán kihasználva. Gyermekjóléti intézmény keretében kellene megoldani.
Major Antal: a cél nemes, rendkívül fontos, de nem tud hozzájárulni. Túlzó létszámmal, magas bérrel, 6-7 személynek ad ezzel munkát. Jászberény lehetősége nagyobb.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Magyarországon jól szervezett ez a hálózat, van lehetőség gyermekek elhelyezésére más formában is. Jászberénynek kötelező az intézmény létrehozása,
számunkra azonban nem. Magyarországon egy sérült gyermeknek nagyobb lehetősége van,
mint egy nem sérültnek.
Tóth Imre: ha van szabad lakás akkor ott kerüljön elhelyezésre szükség esetén.
Drávucz Katalin polgármester: üres lakást fenntartani mindig szükséges katasztrófa helyzet
esetére, de ellátást nem tudnak biztosítani.
Kovács Zsuzsanna: félős kiadni lakást, mert utána nehéz a kiköltöztetés.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki nem fogadja el, Jászladányon a gyermekek átmeneti otthonának megoldását társulásos formában? A bizottság 5 igen szavazattal
elfogadja és a következő határozatot hozza:

86/2014. (VI.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
A gyermekek átmeneti gondozása működési feltételeinek megteremtési lehetőségéről.
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra, a gyermekek átmeneti otthonának megoldását társulásos formában Jászladányon.

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

2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere kereste meg levelével, melyben azzal a kéréssel fordul hozzá, hogy a Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság veszteségét csökkentse az önkormányzat támogatásával, mely várhatóan 200
millió forint lesz. Megkeresték a megye valamennyi önkormányzatát támogatás felkutatása
véget. A levél május 14-én érkezett, május 19-ig kellett volna nyilatkozni, azonban jelezték
számukra, hogy képviselő-testületi döntés szükséges ehhez. Ha nem sikerül támogatáshoz
jutniuk, akkor átmenetileg szünetelni fog a szolgáltatásuk. Jászladánytól több mint 2 millió
forint kompenzációt várnak. Az önkormányzat saját bevétele nem növekedett, nincs szabad
felhasználású keret ennek fedezetére.
Major Antal: hasonló az előző napirendhez, elképesztő 200 millió forint veszteséget termelni
fél év alatt.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: érdemi munkát nem végeznek, nem javasolja a támogatást.
Tóth Imre: nem érti hogyan lehet veszteséges, hiszen évente egyszer jönnek a díjat beszedni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy nem javasolja a Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság támogatását, mivel azt a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzete, saját bevétel mértéke nem teszi lehetővé? A
bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

87/2014. (VI.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja a Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság támogatását, mivel a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzete, saját bevétel mértéke nem teszi
azt lehetővé.
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Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

3. NAPIRENDI PONT
Kérelem Jártató együttesben táncoló fiatalok utazási támogatására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Drávucz Katalin polgármester: Jártató népi együttesben táncolnak a kérelmező fiatalok. A nyár folyamán Franciaországba mennek fellépni, melyhez szülői hozzájárulást
kér az együttes. A szülők már kifizették azt. Kérik a képviselő-testületet támogassák a
fiatalokat. Szatmári Zoltán szokta támogatni az együttest, személyesen is, és az alapítványukat is, ezért más támogatókat keresnek. Minden képen ki fognak jutni. Arra kérnek támogatást, hogy a szülők hozzájárulása kevesebb legyen.
Pomázi László: nyaralás lesz a gyerekeknek. Szociális keretből javasolja a támogatásukat megoldani.
Mezei Norbert: Ladány Napján felléphetnének, és ez annak a megelőlegezése lenne.
Tóth Imre: nem támogatja, másokat sem szoktak támogatni. Például az erőemelők is
magán támogatásból oldják meg a külföldi versenyeken való részvételt. Magánemberként mindenki támogathatja.
Major Antal: nem javasolja az elzárkózást, inkább Ladány Napján lépjenek fel.
Pomázi László: 20 ezer forint támogatást javasol.
Kovács Zsuzsanna: A levélben az szerepel, hogy az együttes szállás költségét kérik
szponzorálni, nem pedig a két jászladányi fiatal költségét. Ha az alapítványuknak adjuk a támogatást, akkor minden tag részesül belőle.
Tóth Imre: ha az alapítványnak adják, akkor mindenkit támogatnak, azt helyesli. Ha
azonban a szociális keretből, akkor milyen rászorultsági alapja van a támogatásnak?
Major Antal: javasolja a támogatást.
Bagi Zsolt: Polgár Niki eddig is minden ünnepségnek szereplője volt, most érettségizik a Lehel Vezér Gimnáziumban. Javasolja, a Ladány Napján a Jártató együttes egy
részének meghívását, a fiatalok támogatását.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Polgár Nikolett és Fehér
Attila népi táncosok kérelmét – melyben a Jászság Népi együttes utánpótlás csapatában, a
Jártató együttes franciaországi fellépéséhez kértek támogatást – és 10-10 ezer forint támogatást nyújt, azzal a megjelöléssel, hogy a támogatás a két jászladányi fiatal költségeinek fedezetére szolgáljon.
A kiadás fedezetéül a nonprofit szervezetek támogatásának tartalékba helyezett összege szolgáljon? A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

88/2014. (VI.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
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Polgár Nikolett és Fehér Attila támogatási kérelmére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Polgár Nikolett és Fehér Attila népi táncosok kérelmét – melyben a Jászság Népi
együttes utánpótlás csapatában, a Jártató együttes franciaországi fellépéséhez kértek
támogatást – és 10-10 ezer forint támogatást nyújt, azzal a megjelöléssel, hogy a támogatás a két jászladányi fiatal költségeinek fedezetére szolgáljon.
A kiadás fedezetéül a nonprofit szervezetek támogatásának tartalékba helyezett összege szolgáljon.

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

4. NAPIRENDI PONT
Kérelem önkormányzati tulajdonú üres telek használatára
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Drávucz Katalin: a Gaál István utca 23. szám alatti önkormányzati ingatlan egy részét kívánja igénybe venni Kállai László. Az ingatlan közművel nincs ellátva. 4x4 méteres területet igényelne zöldség, gyümölcs értékesítést kíván ott végezni. Kéri a kedvezményes díj megállapítását, cserébe vállalja az ingatlan rendben tartását a tavaszi-nyári-őszi időszakokban.
Mivel az ingatlan nem szerepel a bérbe adható ingatlanok között, képviselő-testületi határozat
szükséges a kiadásához.
Véleménye szerint heti 3 piacnap van, ha bérelni kívánja, akkor a vállalkozást szabályosan, a
szakhatósági engedélyek birtokában tegye.
Major Antal: javasolja, hogy bérleti díjért adja ki a képviselő-testület.
Tóth Imre: a szerződésben vállalja a terület tisztántartását.
Mezei Norbert: azt is bele kellene írni, hogy 30 napon belül fel lehet mondani.
Pomázi László: 15 ezer forintot javasol bérleti díjként megállapítani.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Kállai László Jászladány,
Újszászi út 53. szám alatti lakos kérelmét, melyben a Jászladány, Gaál István u. 23. számú
önkormányzati tulajdonban lévő üres telek bérletét kéri, melyen a nyári-őszi időszakban egy
4x4 m-es mozgatható zöldség-gyümölcs sátort kíván elhelyezni, zöldség-gyümölcs kiskereskedés folytatására. A bérleti időszakban vállalja az egész terület rendben tartását, takarítását,
fű és gazmentesítését.
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A bérleti díjat nettó 15000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani. Egyben kötelezi a bérlőt
a terület teljes rendben tartására, szemétgyűjtő elhelyezésére? A bizottság 4 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

89/2014. (VI.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Jászladány Gaál István utca 23. szám alatti beépítetlen ingatlan bérbeadásáról Kállai
László, Jászladány Újszászi utca 53. szám alatti lakosnak

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Kállai László Jászladány, Újszászi út 53. szám alatti lakos kérelmét, melyben a
Jászladány, Gaál István u. 23. számú önkormányzati tulajdonban lévő üres telek bérletét kéri, melyen a nyári-őszi időszakban egy 4x4 m-es mozgatható zöldség-gyümölcs
sátort kíván elhelyezni, zöldség-gyümölcs kiskereskedés folytatására. A bérleti időszakban vállalja az egész terület rendben tartását, takarítását, fű és gazmentesítését.
A bérleti díjat nettó 15000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani. Egyben kötelezi
a bérlőt a terület teljes rendben tartására, szemétgyűjtő elhelyezésére.

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

5. NAPIRENDI PONT
A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzek
Előadó: Lajkó Terézia Jegyző
Bagi Zsolt bizottsági elnök: közterületek használatáról, vásár- és piactartásról szóló 16/2004.
(IV. 30.) rendelet mely alapján lehet ezt meghatározni. Felkéri Lajkó Terézia jegyzőt szóban
tegye meg az előterjesztést.
Lajkó Terézia jegyző: az előző években egy vállalkozónak került kiadásra a vásártér területe,
aki egy összegben fizette ki a 40 ezer forint bérleti díjat. A mutatványosoknak, lánchintásoknak ő adta tovább, így az önkormányzat nagyon csekély bevételt ért el vele. Ha azonban az
önkormányzat szedné be a helypénzt, akkor akár 200 ezer forintos bevétel is származna belőle. Szabályos formája ennek az lenne, hogy meghirdetnék és a legtöbbet ajánló kapná meg.
Mivel azonban van egy rendelet, amely tartalmazza a pecsenyesütő, cukrászok után a bazárosok, körhintások díját is, azt kell alkalmazni. Ezeknél magasabb tarifa van, mint a piaci helypénznél. Kedvező alkalom lenne a saját bevétel növelésére.
Pomázi László: szerinte pályáztassák meg 300 ezer forintért, ne kínlódjanak a díj beszedésével.
Major Antal: a ’70-es években is többszöröséért adták ki, nem pedig 40 ezer forintért.
Tóth Imre: a polgárőrség úgy tudta azért dolgozott, hogy be tudja szedni a helypénzt a NÜVI
dolgozója. Akkor nem is őt segítették, hanem vállalkozónak adott segítséget?
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Major Antal: régen is nehéz volt ezt beszedni. Volt amikor 50-60 fő jött be a hivatalba veszekedni. Akkor ahhoz folyamodtak, hogy a leghangosabbnak adták bérbe, és megszűnt a
rendbontás. Ne vegyék a nyakukba azt a terhet, hogy beszedik a lánchintásoktól a helypénzt.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: búcsúig van 3 hét, aki jön tájékoztatják a feltételekről? Vagy van
érdeklődő?
Drávucz Katalin polgármester: akik tavaly kivették, azok az idén is fognak jönni.
Lajkó Terézia jegyző: hogyan képzelitek, mekkora területet hirdessünk meg?
Mezei Norbert: minden évben szerződést kötöttek, amelyben meghatározták a terület nagyságát.
Tóth Imre: A bazárosok ne legyenek ebbe a kategóriába?
Mezei Norbert: nem lenne szerencsés, mivel a körhintások nem foglalkoznak a bazárosokkal.
Drávucz Katalin polgármester: azt javasolja, legyen meghirdetve 100 ezer forintért.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a templom búcsú napján a
körhintások, mutatványosok a vásártér területét pályázat útján vehetik bérbe, legkevesebb
100 ezer forintért? A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

90/2014. (VI.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzekről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a saját bevételek növelése érdekében, hogy a templom búcsú napján – minden év július hónapjának első vasárnapja - a vásártérre kitelepülő mutatványosoknak és körhintások a pályázat útján vehetik bérbe, legkevesebb 100 ezer forintért. Szerződésben vállaljanak felelőséget, hogy a kitelepült mutatványosok berendezéseik megfelelő műszaki állapotúak, tűz és balesetvédelemmel rendelkeznek, továbbá a terület biztonságos
őrzéséről gondoskodnak.
A bazárosoknak a közterületek használatáról, vásár- és piactartásról szóló 16/2004.
(IV. 30.) rendelet 2/B. számú mellékletében a „Vegyesek” címszó alatt meghatározott
helypénzeket kell fizetni.

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

6. NAPIRENDI PONT
Rendőrök részére bérbe adott szolgálati jellegű lakások lakbértámogatása
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Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: rendőröket keres meg több település, hogy ingyenesen biztosít nekik szolgálati lakást, ha ott teljesítenek szolgálatot. Nagyon csábító ez az ajánlat. Nem
szeretné, ha e miatt menne el, vagy nem jönne Jászladányra rendőr. A jelenlegi állományt
meg kellene tartani, ha ez segít benne akkor meg kellene lépni. Tarpai Tamás 8 ezer forint
körül, Homoki Viktor kevesebbet fizet, mivel kisebb a lakása, plusz a rezsi.
Kovács Zsuzsanna: a rezsit az önkormányzat fizeti?
Drávucz Katalin polgármester: nem, a rezsit mindenki maga fizeti.
Mezei Norbert: milyen formában lenne a támogatás, mert pénzt a rendőrök nem fogadhatnak
el, csak engedéllyel.
Lajkó Terézia jegyző: lakásrendelet alapján vannak a lakbérek meghatározva. Attól eltérni,
diszkriminálni nem lehet. Olyat nem lehet tenni, hogy nem állapítunk meg lakbért, csak támogatással lehet megoldani.
Tóth Imre: rendőr lakásokra nem lehet kisebb lakbért megállapítani, mint a többire? Lehetne
csökkenteni a szolgálati lakások bérét?
Lajkó Terézia jegyző: akkor minden szolgálati lakás bérét csökkenteni kellene, nem csak a
rendőrök által lakottakét.
Kovács Zsuzsanna: a többi önkormányzat, aki ingyen adja ki a lakásokat, hogyan csinálja?
Lajkó Terézia jegyző: van olyan, hogy nincs is rendeletük.
Major Antal: nem lehetne, hogy a rezsijüket fizetné az önkormányzat a bérleti díj érékében?
Mezei Norbert: a rendőröknek nem lehet fizetni semmit, mert vesztegetésnek számít.
Tóth Imre: átminősíteni a lakásukat nem lehet? Más nevet adni neki, más lakbért állapítani
meg rájuk.
Lajkó Terézia jegyző: legkézenfekvőbb a lakbértámogatás lenne.
Mezei Norbert: csak rendőrség adhat támogatást a rendőröknek, az önkormányzat nem.
Drávucz Katalin polgármester: közvetlen támogatást nem fogadhatnak el, mert a Szent
György napi a jutalmat is engedélyeztetni kellett a megyei főkapitánnyal. Akkor meg kellene
keresni a főkapitányt, hogy lakbértámogatás címen adhassunk támogatást.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 17. pontjában megfogalmazott feladatára figyelemmel, támogatja a szolgálati lakásban lakó rendőrök lakhatását.
A lakbértámogatás mértéke a szolgálati lakásra megállapított mindenkori lakbér összege. A
támogatás összegét a Képviselő-testület éves költségvetésében biztosítja.
Javasolja, hogy a Polgármester és a Jegyző keresse fel és engedélyeztesse a Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendőr Főkapitánnyal a támogatást. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

91/2014. (VI.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
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A szolgálati jellegű lakásokban lakó rendőrök lakbértámogatásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdése 17. pontjában megfogalmazott feladatára figyelemmel, támogatja
a szolgálati lakásban lakó rendőrök lakhatását.
A lakbértámogatás mértéke a szolgálati lakásra megállapított mindenkori lakbér öszszege. A támogatás összegét a Képviselő-testület éves költségvetésében biztosítja.
Javasolja, hogy a Polgármester és a Jegyző keresse fel és engedélyeztesse a JászNagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitánnyal a támogatást.

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

A nyílt ülés napirendi pontjainak végéhez érve Bagi Zsolt bezárja a nyílt ülést.

kmf.

Bagi Zsolt
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
elnöke

Tóth Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő
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