XVI.

Iktatószám: 4-11/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2014. november 4-én megtartott, n y i l t s o r o n kívüli üléséről

123/2014.(XI.4.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

124/2014.(XI.4.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

5. napirendi pont felvétele

125/2014.(XI.4.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
126/2014.(XI.4.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend elfogadása
Javaslat üres álláshely biztosítására aljegyzői
munkakör betöltésére 2015. január 1-től

127/2014.(XI.4.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselőinek és bizottsági tagjainak laptop biztosítására

128/2014.(XI.4.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ régi épületrészeinek átalakítása, felújítása
tárgyában kivitelező kiválasztására

129/2014.(XI.4.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
130/2014.(XI.4.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Orvosi pályázat elbírálására
Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó
megállapodás jóváhagyására

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. november 4-én, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t s o r o n k í v ü l i ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak:
Bagi Zsolt
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Major Antal
Kovács Zsuzsanna
Donkó Veronika

6 fő bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Major Ferencné
Lajkó Terézia
Mezei Norbert

polgármester
alpolgármester
jegyző
pénzügyi osztályvezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Tóth Imre jelezte, hogy
nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 6 fővel határozatképes. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Bertalan László hitelesítse.
További hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottság elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Bertalan Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

123/2014. (XI.4.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2014. november 4-i PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Bertalan
Lászlót jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Az írásban megkapott meghívó szerint négy napirendi pontot
nyílt ülésen és egy napirendi pontot pedig zárt ülésen kívánnak megtárgyalni. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Javasolja, hogy nyílt ülés 5. napirendi pontjának vegyék fel a
Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
További hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 5. napirendi
pontjaként tárgyalják a „Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról. Előadó: Drávucz Katalin polgármester”? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

124/2014. (XI.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
5. napirendi pont felvételéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2014. november 4-i ülése napirendjére 5. pontként nyílt ülés keretében tárgyalja:
„Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról 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 6
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

125/2014. (XI.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
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Módosított napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2014. november 4-i soros ülése napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

Javaslat üres álláshely biztosítására aljegyzői munkakör betöltésére 2015.
január 1-től
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

2./

Előterjesztés a képviselők részére laptop vásárlására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

3./

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ régi épületrészeinek átalakítása, felújítása tárgyában kivitelező kiválasztására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

4./

Orvosi pályázat elbírálása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

5./

Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés:
6./

Javaslat az Önkormányzat részére ingatlan felajánlás elfogadására (Rákóczi
u. 39. sz., 1271 hrsz.)
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat üres álláshely biztosítására aljegyzői munkakör betöltésére 2015. január 1-től
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert a szóbeli előterjesztésre.
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Drávucz Katalin polgármester: írásos anyag nem készült az aljegyzői álláshellyel
kapcsolatosan, mivel az alakuló ülésen módosított Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása során mindenki találkozhatott ezzel. A Kormányhivataltól azonban jeleztek, hogy ezt meg kell erősíteni mind a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
mind pedig a Képviselő-testület részéről, hogy 2015. január 1-től aljegyzői munkakör,
álláshely betölthető legyen. Törvény biztosít erre lehetőséget, és Jegyző asszony korábbi tájékoztatása alapján megtudhatták, hogy lehetősége szerint nyugdíjba kíván
menni, és ezzel a munkakör átvétele, ismeretek átadása zökkenőmentesen tudna lefolyni. Amennyiben a testület jóváhagyja az aljegyzői állás létrehozását, a 2015. évi
költségvetésben erre pénzügyi fedezetet is kell biztosítani. Ez a döntés szükséges a
pályázat kiírásához is.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: amennyiben elfogadja a bizottság és a képviselő-testület,
mikor kerül kiírásra a pályázat? Milyen iskolai végzettség szükséges az aljegyzői állás
betöltéséhez?
Drávucz Katalin polgármester: a jóváhagyás után, nem kerül a bizottság és a Képviselő-testület elé a pályázat, mivel az aljegyző, jegyző munkáltatója a polgármester. Az
iskolai végzettséget törvény írja elő.
Lajkó Terézia jegyző: háromféle végzettséget határoz meg a törvény, államigazgatási
főiskola, jogtudományi egyetem, vagy egy új szak a települési menedzsment, ami egy
gazdasági képzést jelent.
További hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, üres álláshely biztosítását
aljegyzői munkakör betöltésére 2015. január 1-től? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

126/2014.(XI.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat üres álláshely biztosítására aljegyzői munkakör betöltésére 2015. január 1-től

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja üres álláshely létrehozását aljegyzői munkakör betöltésére 2015. január 1-től.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a képviselők részére laptop vásárlására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: az írásban megküldött előterjesztés gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy milyen költséget jelent a bizottságok és a képviselő-testület papír alapon történő
összehívása, illetve a napirendi pontok megküldése. A képviselő-testület jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy laptopokat lehessen vásárolni. Ehhez kérem az igények bejelentését, kinek
van szüksége rá, vagy a sajátját kívánja használni. Aki a saját laptopját használja annak szükséges volna nagyobb teljesítményű pendrive. Hosszútávon kifizetődőbb a laptop használata, a
Képviselő-testületi, bizottsági anyagok papíralapon történő átadásával szemben. Kéri a bizottsági tagokat tegyék meg javaslataikat, képviselők, vagy a bizottsági külsős tagok is kapjanak
laptopot, vagy maradjon minden olyan formában, ahogyan jelenleg működik.
Major Antal: a Polgármesteri Hivatalnál van egy szervezetfejlesztési pályázat, annak a költségei közé ezt be lehet tenni?
Drávucz Katalin polgármester: nem, az egy ÁROP pályázat melyben nincs lehetőség tárgyi
eszközök vásárlására. A szervezetfejlesztés ebben az esetben az önkormányzat és intézményeinek működéséről szól, hogyan lehet gazdaságosabban működtetni egy-egy egységet. Az
elemzők részéről ez is egy javaslat volt.
Kovács Zsuzsanna: egyetért a laptop vásárlással, ha a költségvetésbe belefér. Évek óta alkalmazza, meg kell tanulni a használatát. Saját maga nem kér laptopot, a sajátját kívánja
használni.
Mezei Norbert: az előterjesztésben nem szerepel, de a papírok postázása, széthordása is költséget jelent, hiszen sok esetben munkaidő után, kerül rá a sor. Pénzügyi fedezet miatt célszerű
még ebben az évben a beszerzést lebonyolítani.
Drávucz Katalin polgármester: wifi elérhetőséggel rendelkezik a Hivatal, e-mailt itt is le
lehet tölteni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: haladni kell a korral.
Major Antal: a Képviselő-testületi és bizottsági tagoknak is fejlődni kell. Amennyiben a
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, javasolja a laptopok megvásárlását.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: kik fogják kapni?
Drávucz Katalin polgármester: az előterjesztésben nem írtak darab számot, azonban 8 képviselő, 5 külsős bizottsági tag, 2 osztályvezető, jegyző, (saját részére nem kér) ez összesen 17
db, ebből jön le az aki nem kér: Major Ferencné, Kovács Zsuzsanna.
Kovács Zsuzsanna: felhívja a figyelmet, hogy tízen felüli beszerzés esetén 5-10 százalékos
csoportos kedvezményt tudnak adni.
Mezei Norbert: meggondolandó, hogy Microsoft-os Office 2013-as operációs rendszerrel
vásárolják-e meg vagy pedig nyílt, szabad felhasználású word, excel használatával.

További hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, 2014. évben laptop megvásárlását a képviselő-testület és bizottságai azon tagjai részére, aki vállalják, hogy az ülések
anyagát digitális változatban használják a 2014-2019-es ciklusban. A beszerzés fedezetéül az
önkormányzat dologi kiadásainak megtakarítása szolgál. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

127/2014.(XI.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselőinek és bizottsági tagjainak laptop
biztosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 2014. évben laptop megvásárlását a képviselő-testület és bizottságai azon tagjai részére, aki vállalják, hogy az ülések anyagát digitális változatban használják a 20142019-es ciklusban.
A beszerzés fedezetéül az önkormányzat dologi kiadásainak megtakarítása szolgál.

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

3. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ régi épületrészeinek átalakítása, felújítása tárgyában kivitelező kiválasztására
Előadó:

Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: a NÜVI, a V-Kristály, és a Gulyás Fáber Építőipari Kft tett árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb a NÜVI ajánlata. Felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse részletesen a napirendi pont anyagát.
Drávucz Katalin polgármester: az elmúlt időszakban a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ működése során felhalmozódott 6,5 millió forintos pénzmaradvány, melyből
nyílászárók cseréjét, illetve feltétlenül szükséges felújítást kívánnak elvégezni, mely a végleges működési engedély megszerzését lehetővé teszi az intézménynek. Mivel az értékhatár
lehetővé teszi, három árajánlat elég ahhoz, hogy helyesen járjanak el. A három cégtől bekérték az árajánlatot, melyek meg is érkeztek, ezek alapján kell dönteni kivitelezőről.
További hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ régi épületrészeinek átalakítására, felújítására a Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát bruttó
7.418.207,- Ft összegben. A forrást a költségvetésből biztosítja. Bízza meg a képviselő-
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testület a polgármestert a szerződés aláírásával? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

128/2014.(XI.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ régi épületrészeinek átalakítása,
felújítása tárgyában kivitelező kiválasztására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ régi épületrészeinek átalakítására, felújítására a Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (Jászladány,
Hősök tere 6.) árajánlatát bruttó 7.418.207,- Ft összegben.
A forrást a költségvetésből biztosítja.
Bízza meg a képviselő-testület a polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

4. NAPIRENDI PONT
Orvosi pályázat elbírálása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert a napirend részletes ismertetésére.
Drávucz Katalin polgármester: az üres álláshely folyamatosan meghirdetésre került. Pályázatát most nyújtotta be (bizonyára a média hírei alapján) Dr. Pesti Zsuzsanna. Ő az egyedüli
jelentkező és nem kérte a zárt ülésben való tárgyalást. Az álláshely több mint egy éve betöltetlen, ezért az egészségbiztosító a körzet támogatását 2014. október 1-től lecsökkentette 60 %ra. Az önkormányzat célja is, hogy betöltse ezt, hogy a teljes támogatást megkaphassák. Dr.
Pesti Zsuzsanna pályázata egy dolog kivételével megfelel a kiírásnak, nem rendelkezik háziorvosi szakvizsgával. Ennek a megszerzésére 5 év áll rendelkezésére, melyből 2 évet már tud
igazolni. 3 év múlva tudja a háziorvosi szakvizsgát megszerezni. Az előzetes találkozás alkalmával nem került tisztázásra, hogy vállalkozóként (az OEP-pel közvetlenül köt szerződést), vagy működő cégével kívánja ellátni (önkormányzat köt támogatási szerződést az OEPpel, és működő vállalkozásában számla ellenében végzi a tevékenységet).
Dr. Pesti Zsuzsanna pályázó megérkezik.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti, s örömét fejezi ki, hogy pályázott Jászladányra. Kérdezi, milyen formában kívánja ellátni a feladatot?
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Dr. Pesti Zsuzsanna: köszönti a bizottság tagjait. Egyenlőre az önkormányzat maradna szerződéses viszonyban az OEP-pel, ő pedig a kft-jén keresztül számla ellenében végezné el a
feladatot. Számára ez lenne a kedvezőbb. Régóta van vállalkozásban, illetve közalkalmazott,
azonban, egy háziorvosi praxis teljes egészében történő átvételét még halasztaná. Egyenlőre a
munkát szeretné teljes mértékben ellátni, átlátni, csak később vállalná a finanszírozási dolgokat.
Major Antal: érdeklődik, ismeri-e a lakosság összetételét.
Dr. Pesti Zsuzsanna: Jászladánnyal hosszú és szeretetteljes kapcsolata van. Körül-belül 1011 éve kezdte mint gyógyszer cég képviselője látogatta az orvosokat. Az ez idő alatt itt dolgozó orvosokat ismeri. Szűréseket is végzett korábban Jászladányon, többek között a Polgármesteri Hivatalban is. Jelen pillanatban a gyermek pszichiáterként a Megyei Gyermek Ideggondozót vezeti, illetve felnőtt pszichiáterként dolgozik Jászberényben, pontosan ismeri az összetételt, mivel a fél praxis kezeli, annak minden rétegét, és naprakészen. Ez a legkevesebb problémát jelenti számára.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: mikortól kívánja, tudja betölteni ezt az állást?
Dr. Pesti Zsuzsanna: december 1-től. Érdeklődésére közölték vele, hogy november 10-ig az
önkormányzatnak szükséges változás bejelentőn közölni. Ez a finanszírozás csökkenése miatt
az önkormányzatnak sürgős. Tájékoztatni kívánja a bizottságot, hogy két szakvizsgával rendelkezik jelenleg, pszichiáter és gyermek pszichiáter. Az országban kb egy tucat ilyen végzettségű orvos van. Hosszútávon több lábon kíván állni, ezért kíván háziorvos lenni. Egyéni
képzési szerződése van illetve van folyamatban. Szegedről a Háziorvosi Intézetből küldik
majd a képzési tervet. 24 hónapos fizikálisan praxisban töltendő idő kell a szakvizsgáig.
Gyárfás Lajos: amennyiben sikerül a szakvizsga, mennyi ideig szeretne itt maradni?
Dr. Pesti Zsuzsanna: tiszta lappal szeret játszani, ezért azt mondja: nem tudja még. 4-5 évre
gondolkozik elsőre, azután majd meglátja, hogy szereti meg ezt a munkát, illetve a munka őt.
Lajkó Terézia jegyző: elnök urat kéri, beszéljenek a havi járandóságról is. A másik pedig
teljes munkaidőt említ doktornő, amiből a törvény meghatározza, hogy mennyi a rendelési
idő. Napi 2-3 óra?
Dr. Pesti Zsuzsanna: heti 15 óra napi minimum a 2 óra a rendelési idő törvény szerint, nyilván több lesz. Akkor lesz biztos ha itt van. Részéről az elszántság megvan, reméli a fogadó
részéről is, de a bürokrácia sok izgalmas dolgot tud elkövetni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Danicz doktor úr is ilyen formában van foglalkoztatva?
Lajkó Terézia jegyző: igen.
Dr Pesti Zsuzsanna: az önkormányzatnak úgy a jó, ha teljes állásban van, csak akkor kapja
meg a 100 % támogatást az OEP-től. Részéről kevesebb idő is elég volna. Várható, hogy
2015-től a háziorvosi szolgálatok több feladatot, és több finanszírozást is kapnak.
Drávucz Katalin polgármester: Urbán doktor 600 ezer forintot, Danicz doktor pedig 550 ezer
forintot kap havonta, az OEP támogatása havonta 751 ezer forint a finanszírozással.
Dr. Pesti Zsuzsanna: a körzetbe Bagi Mariannt kéri asszisztensnek, ő ismeri a rendszert, az
adminisztrációt. Több éves jó kapcsolat fűzi hozzá. Alapvetően a többi asszisztenssel jó a
kapcsolata. Az OEP finanszírozásnak 1 millió forinton felül kell lenni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: kérdi van-e még kérdésük a doktor nőhöz?
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További hozzászólás, kérdés nem hangzik el. Bagi Zsolt bizottsági elnök megköszöni
Dr Pesti Zsuzsannának a megjelenést, s megkéri, hogy a Pénügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság tanácskozása idejére hagyja el a dísztermet.
Drávucz Katalin polgármester: hogyan lehetséges, hogy eddig mindig elégséges volt a finanszírozás, csak most nem?
Mezei Norbert: ez lesz az első év, amikor a körzetek egész évben az orvosi rendelő épületében dolgoznak. Előző időszakban nem lehetett tisztán elkülöníteni a költségeket.
Drávucz Katalin polgármester: 600 ezer forintot kifizetnek a doktornőnek, az asszisztens is
megkapja a bérét, nem marad pénz a dologi kiadásokra.
Lajkó Terézia jegyző: 1549 fő tartozik a körzethez, mely októberi adat, ami 2315 pontot jelent. Korcsoportok vannak, melyek pontokat érnek, a fiatalabbak kevesebbet, az idősebbek
pedig többet. Danicz doktor körzetében 1119 fő van. Nagyon nagy a különbség. Ha Danicz
doktor jelenleg 550 ezer forintot kap, akkor Dr Pesti Zsuzsannának csak többet kell kapni.
Gyárfás Lajos: szerinte több mint egy millió forintot kér.
Drávucz Katalin polgármester: annyit nem kérhet, az önkormányzatnak az asszisztenst is
finanszírozni kell. A megbeszélés során mindig azt mondtam, hogy Urbán doktor is 600 ezer
forintot kapott. A doktornő összeget nem mondott.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: akkor testületi ülésen ha elfogadjuk a doktornőt akkor a 600 ezer
forint díjazásról is döntsenek?
Lajkó Terézia jegyző: polgármesterasszony is dönthetne, de akkor Neki okozunk nehézséget.
Drávucz Katalin polgármester: nem adhatunk többet, a Képviselő-testület is had lássa a lehetőségét.
Donkó Veronika: a doktornő számára szükséges 2 évet eltölteni háziorvosi körzetben a szakorvosi képzettség megszerzésére.
További hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Pesti Zsuzsanna pályázatát
a tartósan betöltetlen III számú 160090039 kódszámú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére,
bruttó 600 ezer forintos díjazás mellett? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

129/2014.(XI.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
160090039 kód számú Felnőtt házi orvosi körzetbe pályázat elbírálására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Dr.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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5. NAPIRENDI PONT
Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot megkapták,
felkéri Drávucz Katalin polgármester asszony az előterjesztés szóbeli ismertetésére.
Drávucz Katalin polgármester: a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központban lakik Cseh Gyula bácsi, és felajánlotta 1,5 millió forintját az intézménynek. Eddig
nem sikerült megfelelő formát találni a támogatás elfogadásának. Az önkormányzat
ügyvédei javaslatára született meg az előterjesztés melyben közérdekű kötelezettségvállalásként adja át. Megállapodásnak kell készülni róla, mely rögzíti, hogy mikor adja
át, milyen határidőre, mit kell belőle megvalósítani. A 3. napirendi pontnál tárgyaltak a
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ felújítási munkálatairól, mely 7,4
millió forintba kerül, melynek a finanszírozásában már szerepel ez az 1,5 millió forintos támogatás is. Ebben a formában a támogatás beépülhet az önkormányzat vagyonába.
További hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Cseh Gyula (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 116. szám alatti lakos) közérdekű célra történő 1.500.000 Ft összegű
kötelezettségvállalásának (adományának) elfogadását.
Az előterjesztés mellékletét képező, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és Cseh Gyula
(5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 116. szám alatti lakos) között megkötendő, a Szociális és
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ épületének felújításához kapcsolódó, Közérdekű Kötelezettségvállalás keretében történő Közcélú Adomány-juttatásról szóló megállapodás elfogadását.
A Polgármester felhatalmazását a 2. pontban foglalt megállapodás aláírására.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének a fentiek figyelembevételével történő módosítását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:

130/2014.(XI.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja:
1. Cseh Gyula (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 116. szám alatti lakos) közérdekű célra történő 1.500.000 Ft összegű kötelezettségvállalásának (adományának) elfogadását.
2. Az előterjesztés mellékletét képező, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és
Cseh Gyula (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 116. szám alatti lakos) között
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