XIII.

Iktatószám: 4-9/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2014. szeptember 8-án megtartott, n y i l t s o r o s üléséről

101/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

102/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

8. Napirendi pont felvétele

103/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend elfogadása

104/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközség víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadására

105/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetési előirányzatainak módosítására

106/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
3/2014. (III.1.) számú költségvetési rendeletének
módosítására

107/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
pénzügyi helyzet vizsgálata

108/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Tájékoztató Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről

109/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról

110/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés Várossá nyilvánítási pályázat benyújtására

111/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A 3226. – 3227. jelű utak csomópontjának körforgalmú átépítése beruházás önerő biztosítására

112/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer kiépítési
munkák pénzügyi fedezetének meghatározására

113/2014.(IX.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Térfigyelő kamerarendszer kiépítés kapcsán szolgáltató kiválasztása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. szeptember 8-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
Major Antal
Kovács Zsuzsanna
4 fő bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Mezei Norbert
Müllerné Braun Erika
Lajosné Kiss Klára
Sándor Lászlóné

polgármester
jegyző
pénzügyi osztályvezető
intézményvezető
intézményvezető
gazdaságvezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Pomázi László jelezte,
hogy nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 4 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

101/2014. (IX.8.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2014. szeptember 8-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth
Imrét jelöli ki.
Erről értesül:
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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.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja a nyílt ülés 8. napirendi pontjának felvételét, mely a
„Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer kiépítés kapcsán szolgáltató kiválasztása” legyen.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 8. napirendi
pontja a „Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer kiépítés kapcsán szolgáltató kiválasztása”
legyen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

102/2014. (IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
8. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
8./ Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer kiépítés kapcsán szolgáltató kiválasztása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi a módosított napirendet, melyet a bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

103/2014. (IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2014. szeptember 8-i soros ülése napirendjét a következőképpen fogadja el:
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Napirend :
1./

Javaslat Jászladány Nagyközség Viziközmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

2./

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

3./

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

4./

Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének helyzetéről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

5./

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,

6./

Előterjesztés Várossá nyilvánítási pályázat benyújtására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,

7./

Előterjesztés a 3226. – 3227. j. utak csomópontjának körforgalmú átépítése kiviteli tervének készítésére szolgáltató kiválasztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

8./

Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer kiépítés kapcsán szolgáltató kiválasztása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés:

9./

Előterjesztés Kalmár András kérelmének megtárgyalására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

10./ Előterjesztés belterületi ingatlan megvásárlására (Vendel u. 48. sz. 2714 hrsz.)
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
11./ Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos kérelem megtárgyalására (Lázár Melinda)
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
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Erről értesülnek: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai
helyben

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat Jászladány Nagyközség Viziközmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadására
Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert az írásos előterjesztés kiegészítésére.
Drávucz Katalin polgármester: a TRV Zrt készítette el a gördülő fejlesztési tervet tájékoztatási céllal. Több ütem tartalmazza a fejlesztéseket, a bérleti díj összegével megegyezően. Ha
kérdése merül fel valakinek, akkor írásban lehet benyújtani a TRV Zrt-hez.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: amikor a TRV Zrt átvette az ivóvíz szolgáltatást, illetve amikor
az ivóvíz minőség javító programba beléptünk, már akkor jeleztük, hogy nagyon kevés a hálózat fejlesztés, 9 év alatt 620 fm vezetéket akar fejleszteni, cserélni. Jászladányon a vezeték
hálózat eternitből van, ebben az évben csak azért nem volt több csőtörés, mert a tél enyhe
volt. A programba való belépéskor már szóvá lett téve, hogy kerítésen belül el tudják végezni
a felújításokat, de a Bajcsy telep, és a Katona utca végén a vezeték nincs körforgásba építve,
és a víz minőségén nagyon meglátszik. Folyamatosan jelezte, mégsincs a tervben.
Major Antal: szintén nagyon kevésnek tartja a 620 fm fejlesztést. Mi történik akkor, ha ezen
túlmenően jelentkeznek problémák?
Drávucz Katalin polgármester: szerepel egy olyan tétel, hogy előre nem látható problémák,
pótlási kényszer. I. ütem 480 ezer, II. ütem 1.840 ezer forint. , III. ütem 4.600 ezer forint.
Major Antal: műszakilag nem tud hozzászólni.
Mezei Norbert: a vízmű és a hálózat tulajdonjoga továbbra is az önkormányzat tulajdonában
van, ha bármilyen munkát végeznek, azt rá kell aktiválni. Azért terveztek a bérleti díj nagyságával. Ha a bérleti díjnál nagyobb beruházást terveznének, valószínű az önkormányzatnak
hozzá kellene járulni, vagy neki kellene fizetni a különbözetet. A szerződés ezt tartalmazza.
Lajkó Terézia jegyző: a TRV Zrt-nek azonban nagyobb lehetősége van a pályázatokban.
Mezei Norbert: ezért igyekezni kell, hogy TRV Zrt-n belül minél jobb pozícióba kerüljünk,
és a pályázatoknak minél nagyobb részében részt tudjunk venni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány Nagyközség
víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő fejlesztési tervet az előterjesztésben foglaltak
szerint? A bizottság 4 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
104/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközség vízi közmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő fejlesztési terv
elfogadására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközség víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő fejlesztési
tervet előterjesztésben foglaltak szerint.

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

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert, ismertesse szóban az előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: 2014. évi költségvetésben meghatározottak módosultak az
elmúlt időszakban. A megtörtént események vannak végigvezetve a költségvetési előirányzatokban. Ezzel együtt a költségvetés fő összegei is változtak. Félévkor már módosították az
eredeti fő összeget mely 1 121 347 ezer forint volt, ezt szükséges 1 580 281 ezer forintra
emelni. Mezei Norbert tud részletes felvilágosítást adni, hogy mely tételek adják a főbb módosításokat.
Mezei Norbert: két féle csoportja van a módosításnak, a kormányzati szintű, és a saját hatáskörben történő módosítások. A kormányzati szintűbe tartoznak pl. a jövedelempótló támogatások, bérkompenzáció támogatása, ágazati pótlék támogatása. Összesen: 101 667 e forint. A
saját hatáskörben történő módosítások között pedig az intézményi működési bevételek felosztása szolgáltatás vásárlására, a diákmunkaprogram megvalósítása, a Komplex telepprogram
megvalósítása szerepel. Összesen: 37 521 e forint.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítását? A bizottság 4 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
105/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak
módosítását, az előterjesztett formában.

7

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

3. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni az
írásbeli előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: nem kívánja kiegészíteni, mivel az előző napirendi pontban
elhangzott a módosítások oka.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: ezt az egyensúlyt tudja-e tartani, az önkormányzat?
Mezei Norbert: kénytelenek tartani, itt is elmondhatja, de a következő napirendi pont az ami
ezzel foglalkozik. Gyakorlatilag kirívóan nem teljesült bevétel csak a felhalmozási célú bevétel, mely 7 millió forint. A többi bevétel és kiadás, önkormányzati és intézményi szinten is
megfelelő. Rendkívüli esemény nem történt, ami befolyásolná a költségvetést.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, 3/2014. (III.1.) számú
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását,
melyben a bevételi és a kiadási főösszeg 1 580 281 e Ft-ra módosul? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
106/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi 3/2014. (III.1.) számú költségvetési
rendeletének módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 3/2014. (III.1.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztés szerint, melyben a
Bevételi főösszeg 1 580 281 e Ft-ra módosul a
Kiadási főösszeg 1 580 281 e Ft-ra módosul.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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4. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének helyzetéről
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztály vezetőjének.
Mezei Norbert: az előterjesztésben vázolta a módosítások okait, melyek elfogadásáról határozatban kell dönteni, törvényi előírás szerint. Mivel előirányzat módosítás csak a 7. hónapban volt, ezért némely tétel erősen eltér a tervezettől. Összességében a költségvetés erős, tudják tartani a terveket. Hitel felvétel nem vált szükségessé. Az előírások sok mozgásteret nem
hagynak, az önkormányzat saját bevételei gyakorlatilag teljesültek. Az adóbevétel a tervek
szerint alakul. A korábban említett hét millió forint hiányzik a költségvetésből, melyet a beruházások saját erejénél terveztek felhasználni. Szeptember 30-ig van lehetőség, hogy kiegészítő támogatási igényt adjanak be. Jelenleg vizsgálják, hogy lehetőség van-e az igény benyújtására. Az elbírálásra csak november második felétől számíthatnak.
Lajkó Terézia jegyző: rengetek elbírálás van ebben az időszakban, nem csak ez.
Tóth Imre: megfelel a feltételeknek az önkormányzat költségvetése?
Mezei Norbert: kifizetetlen számlákra is lehet kérni.
Drávucz Katalin polgármester: ha nem teljesül a 7 millió forint saját bevétel, akkor ezt lehet
kérni?
Mezei Norbert: nem, mivel csak működési célt támogatnak.
Lajkó Terézia jegyző: tökéletesen van megalkotva a törvény, ha a támogatás magasabb, mint
amit felhasználnak arra a feladatra, a maradék összeget vissza kell fizetni. Ha pedig magasabb
a felhasznált összeg, akkor saját bevételből kell finanszírozni a különbséget.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a pénzügyi osztály vizsgálja meg, hogy a rendkívüli támogatásra
jogosult-e az önkormányzat, és ha igen akkor azt nyújtsa be.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány Nagyközségi
Önkormányzata pénzügyi helyzetének vizsgálatát 2014. szeptember 30-ig abból a szempontból, hogy rendkívüli támogatásra jogosult-e. A vizsgálatot végezze el, és mennyiben jogosult
készítse el, és nyújtsa be a támogatási igényt a Pénzügyi Osztály? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
107/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi pénzügyi helyzet vizsgálata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
Jászladány Nagyközségi Önkormányzata pénzügyi helyzetének vizsgálatát 2014. szeptember 30-ig abból a szempontból, hogy rendkívüli támogatásra jogosult-e. A vizsgálatot végezze el, és mennyiben jogosult készítse el, és nyújtsa be a támogatási igényt a
Pénzügyi Osztály.
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Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót? A bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

108/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Tájékoztató Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának
helyzetéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről
szóló tájékoztatót.

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

5. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
való csatlakozásról
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester,
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert az előterjesztés kiegészítésére.
Drávucz Katalin polgármester: a felsőoktatásban tanulók támogatásához ezzel járul hozzá az
önkormányzat, azonban még nem lehet tudni, hogy ez mekkora kiadást jelent, a pályázatokat
csak ezek után fogják beadni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozást, valamint az általuk

10

előírt feladatok vállalását? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
109/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozást, valamint az általuk előírt feladatok vállalását.
Határidő: 2014. október 1.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

6. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Várossá nyilvánítási pályázat benyújtására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Polgármester Asszonyt a napirend részletes ismertetésére.
Drávucz Katalin polgármester: ez év januárjában szóba került a pályázat. Dr. Trócsányi
András a személyes találkozás során javasolta, hogy 2015-ben adjanak be a városi rang elnyerésére pályázatot, és ehhez azonban szükséges a pályázat felülvizsgálata 2014-ben, mely 1-2
hónapos munka. Véleménye szerint a település elérte már azt a szintet, amikor csak rangja
szerint nem város. Pl. tavaly Besenyszög is megkapta ezt a rangot. Javaslata alapján a pályázatot átdolgozza, benyújtásra alkalmas állapotba hozza, 300 ezer forint + ÁFA díjazásért. Korábban 2010-ben megkötött szerződés 1 millió forint sikerdíjat tartalmaz, a 300 ezer forint
ennek a terhére lenne kifizetve. Amennyiben nyer a pályázat a fennmaradó 700 ezer forint
siker díjra tart igényt. Megkockáztatja, hogy ezt a 300 ezer forintot nem ebben az évben, hanem jövőre a pályázat benyújtásakor kell kifizetni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Dr. habil. Trócsányi András által készített a várossá nyilvánítási dokumentáció 2015. évi pályázati fordulóra történő
átdolgozását, benyújtásra alkalmassá tett kivitelezését, 300 ezer forint +ÁFA díjazásért,
melynek kifizetésére a pályázat benyújtását követően kerül sor. Felhívja a Pénzügyi Osztály
figyelmét a díj 2015. évi költségvetési tervezésére? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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110/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Előterjesztés Várossá nyilvánítási pályázat benyújtására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Dr. habil. Trócsányi András által készített a várossá nyilvánítási dokumentáció
2015. évi pályázati fordulóra történő átdolgozását, benyújtásra alkalmassá tett kivitelezését, 300 ezer forint +ÁFA díjazásért, melynek kifizetésére a pályázat benyújtását
követően kerül sor.
Felhívja a Pénzügyi Osztály figyelmét a díj 2015. évi költségvetési tervezésére.

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

7. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a 3226. – 3227. j. utak csomópontjának körforgalmú átépítése kiviteli tervének készítésére szolgáltató kiválasztására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert az előterjesztés kiegészítésére.
Drávucz Katalin polgármester: az önkormányzat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal társpályázóként kívánja megvalósítani a körforgalmat. Az engedélyes terv elkészült. A
pályázat megnyeréséről kapták az értesítést, hogy a 84 millió forint összköltséggel, melynek
30 %-a az önerő mely majdnem 27 millió forint volt, azonban felfüggesztették a pályázat finanszírozását. Idő közben annyi változás történt, hogy lehetőség nyílt a pályázat megvalósítására, mivel a forrásokat újból megnyitották. Folyamatosan hosszabbítgatták az engedélyt a
tervekhez, ezért élő tervet tudtak beadni. Lehetőség merült fel, hogy az önerő 10 %-ra csökken, viszont a beruházás költségvetése kb. 130 millió forintra emelkedett. 13 millió forint
önerőt kell biztosítani a körforgalom kiépítéséhez, de ezt megelőzően az önkormányzatnak
kell vállalni, és produkálni a kiviteli terv elkészítését. A kiviteli terv magában foglalja az előkészítést, a bontási engedélyezési tervet, a gázvezeték-, vízvezeték, elektromos, kiváltási tervet, szennyvízvezeték átvezetési, hírközlési hálózatok tervét, csapadékvíz vízjogi engedélyezési tervet, útépítés kiviteli tervet. Három árajánlat lett kérve, a legkedvezőbb a bruttó
6146800 forint. Minden árajánlat adóval beszélt, és vállalják, hogy 2015-ben kerüljön kifizetésre a kiviteli terv elkészítése. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal egyezségre
jutottak és a 30 %-ról csökkent le 10 %-ra az önrészt.
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Kovács Zsuzsanna: egyéb költségként elszámolható a kiviteli terv költsége?
Drávucz Katalin polgármester: nem számolható el. Az engedélyes terv sem volt az, ami 3-4
millió körül volt.
Major Antal: hogyan érinti a Jászinvest Zrt épületét?
Drávucz Katalin polgármester: a Jászinvest Zrt területét nem érinti. Szorgalmazza a kivitelezést a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ is, mivel ez más tervezők szerint is kedvező ajánlat. Mert például állandóan süllyed az orvosi rendelő előtti útszakasz, az a csapadékvíz
elvezetésén múlik, ezzel ez is megoldódna.
Kovács Zsuzsanna: sokallja a 130 millió forintos költségvetést a körforgalom kiépítéséért.
Nem lehetne-e kisméretű mini körforgalmat kiépíteni?
Tóth Imre: arra nem érdemes költeni. Egy nagy körforgalom biztonságos, míg egy mini balesetveszélyes azáltal, hogy nem jól látható, nem jól érezhető a térben a körforgalom. Akkor
inkább maradjon így, mert ez nem balesetveszélyes. Mióta megfordították az elsőbbség adás
irányát, csökkent a balesetek száma. Igazából a körforgalmat nem indokolja semmi, legföljebb az, hogy szép és látványos.
Drávucz Katalin polgármester: annak nincs értelme, hogy most megcsinálunk egy mini körforgalmat, a kamion pedig rámegy, összetöri, nem győzzük javítani.
Kovács Zsuzsanna: a közlekedési hatóság nem fogja az engedélyt kiadni, ha a forgalomszámlálás nem indokolja a nagy körforgalom kiépítését.
Drávucz Katalin polgármester: ez a pályázat nem most íródott ki, ennek az áttervezése már
nem megoldható. Hogy miért ilyen lett tervezve azt nem tudja, akik akkor is itt voltak jobban
tudják, bizonyára volt forgalomszámlálás. Lehet dönteni úgy is hogy nem szeretnénk megvalósítani, de akkor egyértelműen ki kell jelenteni azt is, hogy a forrásról lemondanak. Az engedélyek meghosszabbítása is már 3-400 ezer forintba került eddig, akkor nincs értelme ennek a
kiadásnak sem. A kiviteli terv elkészülte után lehet pontosan megtudni, hogy hány millió forintba kerül. A tervező elmondása szerint nagyon drágák lettek a közmű áthelyezések.
Tóth Imre: ha a csatornát most megcsináltatjuk és utána készül a körforgalom akkor az is
emeli a költségét. Ott megy a vízvezeték, telefon, kábel tv elektromos vezetékek. Csak lesz-e
jövőre annyi felhalmozási bevétele az önkormányzatnak, ami fedezi ezt?
Drávucz Katalin polgármester: ezt most kell eldönteni, mert akkor jönnek, és 2015. június
30-ig ezt megcsinálják.
Major Antal: faragjanak még le 5 %-ot az önrészből.
Drávucz Katalin polgármester: az jó lenne, de nem gondolná, hogy sikerül.
Tóth Imre: nem biztos, hogy a Képviselő-testületi ülésen is így fog szavazni, mivel még át
kell, hogy gondolja. Látja azt a lehetőséget, hogy ha ezt most elszalasszák, többet nem lesz
ilyen.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: jövőre a szennyvíznél is lesz olyan, hogy többet kell fizetni érte.
Drávucz Katalin polgármester: ott nem lesz.
Tóth Imre: a jövő év egy nagyon képlékeny év lesz, akkor lesz lehetőség extra pénzt keresni.
Ezért kell átgondolni.
Drávucz Katalin polgármester: ő is azt érzi, mint a többiek, nem tudni, mi lesz jövőre? De
2010-ben amikor készült a pályázat akkor 26 milliós önrész vállalását mire alapozta a Képviselő-testület?
13

Major Antal: biztos, hogy a mélyépítésben nagyon komoly pénzösszegek vannak, és engedni
fog belőle.
Drávucz Katalin polgármester: Nincs rá idő, az a probléma.
Major Antal: írjon, telefonáljon, mondja el, hogy csak abban az esetben javasolja a beruházást, ha az önrészt csökkenti 5 %-ra, és akkor csütörtökön esetleg elfogadja a Képviselőtestület.
Drávucz Katalin polgármester: jó felveszi velük a kapcsolatot.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: most viszonylag stabil a pénzügyi helyzete az önkormányzatnak.
Ne essenek abba a hibába, hogy túlköltekeznek. (Dankó mondása, hogy előre kell menekülni,
és elment a sportöltöző pénzével)
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy csak abban az esetben
javasolja, amennyiben a 3226. és 3227. jelű utak csomópontjának körforgalmú átépítése beruházás megvalósítását amennyiben 5 % -os önerő biztosítása elegendő? A bizottság 4 igen
szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

111/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
A 3226. és 3227. jelű utak csomópontjának körforgalmú átépítése beruházás önerő biztosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra abban
az esetben javasolja, amennyiben a 3226. és 3227. jelű utak csomópontjának körforgalmú átépítése beruházás megvalósításához 5 % -os önerő biztosítása elegendő.

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

8. NAPIRENDI PONT
Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer kiépítés kapcsán szolgáltató kiválasztása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: a Polgárőrség térfigyelő kamera rendszer kiépítésére 5 millió forint támogatást nyert, melynek a megvalósításhoz az önkormányzat egy korábbi döntése
szerint 2 millió forint támogatást ad. Árajánlatokat kértek, melyben a legkedvezőbb 2 876 550
forint. Megkeresték a Megyei és az Országos Polgárőr Szövetséget támogatást kérve, de érdemi választ még nem kaptak. Amennyiben erre a feladatra támogatás érkezik bármelyik
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helyről, akkor azt a polgárőrség átadja az önkormányzatnak. Most azonban 876 550 forint
hiányzik. A másik két ajánlat: UPC 8 millió az Invitel pedig 14 millió forint.
Tóth Imre: ez a megoldás azért is kedvező, mert havi internet előfizetést nincs, egyszeri költség.
Mezei Norbert: bérmegtakarítás biztos lesz, vagy többletbevétel. Annak a terhére lehetne
vállalni a költséget.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a Polgárőrség kamera rendszer kiépítés munkálataihoz a hiányzó 876 550 forint pénzeszköz fedezetét a 2014. évi bérmegtakarításból való biztosítását, és felkéri a Polgárőrséget, hogy a nélkülözhető pénzügyi
forrásait e munkálatok fedezetére adja át az önkormányzatnak? A bizottság 4 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

112/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer kiépítési munkák pénzügyi fedezetének meghatározására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Polgárőrség kamera rendszer kiépítés munkálataihoz a hiányzó 876 550 forint
pénzeszköz fedezetét a 2014. évi bérmegtakarításból való biztosítását.
Felkéri a Polgárőrséget, hogy a nélkülözhető pénzügyi forrásait e munkálatok fedezetére adja át az önkormányzatnak.

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

113/2014.(IX.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Térfigyelő kamerarendszer kiépítés kapcsán szolgáltató kiválasztása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 8553073425 azonosítószámú, „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Jászladány
nagyközség közbiztonságának erősítése érdekében” című projekthez kapcsolódó térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a Bohács Biztonságtechnikai Bt. (5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 32.) árajánlatát, bruttó 2.876.550 forint összegben.
Javasolja a polgármester megbízását a szerződés aláírására.

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

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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