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Iktatószám: 4-12/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

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

132/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

133/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

1. napirendi pont felvétele

134/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

9. napirendi pont felvétele

135/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
136/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapításáról
ERFO Közhasznú Nonprofit Kft intézmények
világításkorszerűsítésének ajánlatára

137/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
koncepciójára

138/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
2015. évi munkatervére

139/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

140/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2015. évi belső ellenőrzési ütemtervére

141/2014.(XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-

Előterjesztés a Ladányi Hírek átalakítására egy-

Közbeszerzési Bizottság határozata

szerűsített formára

142/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről,
fejlesztési stratégiájáról

143/2014.(XI.26.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a mezőőri szolgálatról szóló 11/1998.
(VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. november 26-án 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 bizottsági elnök:
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Tóth Imre
Major Antal
Kovács Zsuzsanna
Donkó Veronika

7 fő bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Major Ferencné
Mezei Norbert
Müllerné Braun Erika
Lajosné Kiss Klára
Gonda József
Silye András

polgármester
jegyző
alpolgármester
pénzügyi osztályvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait, és az intézmény vezetőket. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 7 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

132/2014. (XI.26.) 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 26-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth
Imrét jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt bizottsági elnök: A meghívót mindenki megkapta írásban. Kívánja-e valaki a
napirendet kiegészíteni, módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Drávucz Katalin polgármester: köszönti a megjelenteket, külön a Kft képviseletében
Grimm Gábor és Zelnik Zoltán urakat, akik az intézmények világításkorszerűsítésére hoztak
ajánlatot. Egy ideje folynak a tárgyalások, felmérések, találkozhattak velük az intézményekben is. Javasolja a nyílt ülés 1. napirendi pontjának felvételét, mely az „ Intézmények világításkorszerűsítési ajánlat ismertetése” legyen.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a zárt ülés utolsó napirendi pontja ként a „160090039 kód számú
felnőtt házi orvosi körzet orvosi ellátására.” című napirendi pont felvételét kéri.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 1. napirendi
pontja a „Intézmények világításkorszerűsítési ajánlat ismertetése” legyen, előadója pedig:
Drávucz Katalin polgármester? A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:

133/2014. (XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
1. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
1./ Intézmények világításkorszerűsítési ajánlat ismertetése
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a zárt ülés 9. napirendi
pontja a „160090039 kód számú felnőtt házi orvosi körzet orvosi ellátására legyen, melynek
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előadója :
Drávucz Katalin polgármester”? A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

134/2014. (XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
9. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
9./ 160090039 kód számú felnőtt házi orvosi körzet orvosi ellátására
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 7
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

135/2014.(XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

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

Napirend:
1./ Intézmények világításkorszerűsítési ajánlat ismertetése
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
2./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
3./ Javaslat Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2015. évi munkatervére
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
4./ Beszámoló az I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásra
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
5./ Javaslat 2015. év belső ellenőrzési ütemtervére
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Drávucz Katalin polgármester
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6./ Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről, fejlesztési stratégiájáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
7./ Javaslat a mezőőri szolgálatról szóló 11/1998. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző

Zárt ülés
8./ Előterjesztés a Mező u. 13. szám alatti ingatlan vételével kapcsolatos felajánlás
megtárgyalására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
9./ 160090039 kód számú felnőtt házi orvosi körzet orvosi ellátására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Intézmények világításkorszerűsítési ajánlat ismertetése
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a napirendhez tartozó előterjesztést most kapták meg, megkérdi
Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni?
Drávucz Katalin polgármester: több alkalommal folytatott tárgyalást az ERFO Közhasznú
Nonprofit Kft képviselőivel. Felkéri a jelenlévő Zelnik Zoltánt és Grim Gábort mutassák be a
Kft-t, és ismertessék az ajánlatukat.
Zelnik Zoltán: bemutatja az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft-t, és az intézmények világításának korszerűsítésére tett ajánlatot, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Tóth Imre: mekkora az élettartamuk ezeknek az izzóknak, mert a jelenleg használtak nem
igazán tartósak.
Zelnik Zoltán: lehet, hogy egyszer, de általában egyszer sem. A termékek nagy része 30 ezer
órát kell hogy bírjon. Jelenleg 3 hiba ezrelékkel dolgoznak. Nagy műszaki háttér ellenőrzés
után forgalmazzák a termékeket. Állami vállalat lévén nem tudnak a piacról „eltűnni” probléma esetén. A garancia és a helytállás számukra fontos dolog.
Tóth Imre: ha ezeknek az izzóknak az élettartama nem éri el a 3 évet, amely idő alatt megtérülne a beruházás, akkor karbantartás formájában ki kell cserélni az izzók 50 %-át, akkor az
nekik nagy költséget fog jelenteni. A másik pedig, ha nem tudja utólag a beszerezni ezt a terméket, akkor annak az ára igen borsos lesz. Szerződésnek tartalmaznia kell azt, hogy milyen
karbantartási költségekre lehet számítani a megtérülési 3 év alatt.
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Zelnik Zoltán: a hagyományos izzók 1200-1300 órát tudnak működni, az övék pedig 25-30
ezer órát. Ezekből az adatokból látszik, hogy harmadára csökken a karbantartási időszakban a
költségek.
Zelnik Zoltán: 2-3-5 éves garanciát vállalnak. Különböző üzem igények vannak, ezért az
izzók élettartama is nagyon változik. Elképzelhető, hogy egy-két termék a garancia ideje alatt
tönkre megy, az természetesen cserés, azonban garancia időszak alatt a termékek, izzók javításával is foglalkoznak. Garancia időn túl is kapcsolatban kívánnak lenni a korábbi megrendelőkkel. Minta projekteket szoktak csinálni, kiviszik egy hónapra pl 25 db csövet, működés
közben lehet látni a fény nagyságát, színét, az izzók távolságát. Ezt ki lehet próbálni. Ebben a
teremben a 600 W fogyasztást le lehet csökkenteni 50 W-ra.
Lajkó Terézia jegyző: közbeszerzési eljárás alá esik-e, ez a beruházás.
Mezei Norbert: valószínű nem mivel a nettó bekerülési költség 20 millió forint alatt van.
Zelnik Zoltán: a pénzügyi finanszírozást a Grenke végzi. Ecsedi Norbert az aki minden finanszírozási kérdésre választ tud adni. Nagy rutinnal rendelkezik, 2100 ügyfelük volt az elmúlt években.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: megköszöni Zelnik Zoltánnak és Grimm Gábornak a tájékoztatást.
Zelnik Zoltán és Grimm Gábor köszöni a figyelmet, és elhagyja a dísztermet.
Lajkó Terézia jegyző: elvi támogatásról lehet határozni, és a mellett lehet a közbeszerzési
eljárásról tájékozódni.
Bertalan László: nem lehet olyan önkormányzatot felkeresni, ahol már megtérült ez a beruházás?
Tóth Imre: még nincs olyan hely, fiatalabb ez a konstrukció.
Kovács Zsuzsanna: a finanszírozási oldalt nézve a legdrágább kölcsön a lízing, a 8-9 %-os
magas kamat miatt.
Mezei Norbert: a megtérülést a nettó összegre számolták ki, de az önkormányzat nem áfa
visszaigénylő. Ezáltal hosszabb a megtérülési idő.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a megtakarításért cserébe végzik el a felújítást, pont úgy mint a
közvilágítás korszerűsítésnél.

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, az elvi hozzájárulást az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft világításkorszerűsítési ajánlatához azzal a meghagyással, hogy a KLIK, és a KOSZISZ intézményfenntartóval vegye fel a kapcsolatot az iskola
épületek bérleti, épület használati szerződése végett? A bizottság 6 igen 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:
136/2014. (XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
ERFO Közhasznú Nonprofit Kft intézmények világításkorszerűsítésének ajánlatára
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja kiadni az
elvi hozzájárulást az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft világításkorszerűsítési ajánlatá7

hoz azzal a meghagyással, hogy a KLIK, és a KOSZISZ intézményfenntartóval vegye
fel a kapcsolatot az iskola épületek bérleti, épület használati szerződése végett.

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

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: az előterjesztést írásban megkapták, megkérdi Drávucz Katalin
polgármestert kívánja-e kiegészíteni?
Drávucz Katalin polgármester: korábban kötelező volt ezt elkészíteni, a kormányrendelet
ezen részét, és az I-III negyedéves beszámoló készítését azonban hatályon kívül helyezték.
Úgy döntöttek azonban, hogy elvi költségvetési koncepciót tájékoztatás miatt elkészítik, mely
intézményenkénti ismereteket nyújt. Valószínű ez lesz a költségvetés készítéskor a kiindulási
pont. Az intézményvezetők jelen vannak, amennyiben kérdések vannak a koncepcióval kapcsolatban, tudnak válaszolni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a bölcsődei ellátás központi támogatása 494 ezer forint?
Lajosné Kiss Klára: 494 ezer forint személyenként egész évre. Azokra a hónapokra kapják
meg a támogatást, amikor a gyermek 10 vagy annál kevesebbet hiányzik. Ha többet, akkor
nem kapják meg a támogatást. Ez majd a beszámolóban realizálódik.
Lajkó Terézia jegyző: a központi költségvetésről szóló törvény tervezete alapján készült el,
végleges költségvetést karácsony körül fogadja el az országgyűlés, akkor lehet elkezdeni a
készítését. 100 módosító indítvány van benyújtva, pl. szociális támogatások átalakítása. Jelenlegi ismeretek szerint a szociális törvény módosítása is várható. Az önkormányzat maga döntheti el, hogy a 2-3 kötelező ellátási formán túl milyen ellátásokat akar nyújtani, az adóerő
képesség kiegészítése terhére. Átalakulóban van ez a terület, valószínű ezért nem kell koncepciót készíteni.
Major Antal: NÜVI bevétel és kiadásánál – 57, a könyvtárnál -12, az SzGySzK-nál -5 millió
forint, hogyan lehet negatív számmal indulni?
Drávucz Katalin polgármester: ilyenkor az intézményvezetők még az „álmaikat” fektetik
papírra.
Bagi Zsolt: az intézményvezetők próbálják a költségvetést úgy összeállítani, mintha saját
zsebből finanszíroznák ezt. Kéri úgy készítsék el a költségvetést mintha vállalkozók lennének.
Pl. egy vállalkozó meddig üzemeltetné a Művelődési Házat, Könyvtárat, vagy az idősek otthonát. A NÜVI nélkül a település fenntartás nincs. Viszont az évi 80 millió forintos bevételük
hiányzik, pályázni is szeretnének.
Mezei Norbert: az intézményvezetőket szeretné megvédeni, mert vállalkozási szemmel nem
lehet vinni az államháztartási szektort. Egy vállalkozó könyvtárat soha nem működtetne. Vál-
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lalkozási szempontok szerint azért sem lehet működtetni könyvtárat, mert nyeresége a könyvtárnak, intézményeknek nem lehet.
Drávucz Katalin polgármester: nagyon óvatosan, félve teljesítették a kifizetéseket, nehogy a
feladatfinanszírozáshoz túl sok önkormányzati eszközt kelljen hozzátenni, azonban az állam
majdnem teljesen lefedezi a működésüket. A NÜVI-nél ugyan ez a helyzet, hogy a START
közfoglalkoztatás keretein belül sok mindent meg lehet oldani. A konyha működésénél a mezőgazdasági program által beszállított nyersanyagok csökkentik a kiadásokat. Ezeket a plusz
bevételeket azonban figyelembe venni csak akkor lehet, ha már ténylegesen bekövetkeztek. A
2014. év zárása után lehet jobban látni a lehetőségeket.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Nagyközségi
Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának
alapját? A bizottság 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

137/2014. (XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli –
egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv öszszeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2015. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként
vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását
nem veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel
bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.
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7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak
beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.
9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.
10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a
meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
11. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.)
12. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és
kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló
kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
14. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.
15. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
16. A 2015. évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául elfogadja az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1)
bekezdése alapján benyújtott 2015. évi költségvetési koncepciót.
17. A Képviselő - testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésének és a Helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint
készítse majd el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
18. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.
19. A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)
bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra.
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20. A Képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján
folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott
takarékos gazdálkodását.
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Jegyző
utasítását, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket
vegye figyelembe.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester
Lajkó Terézia jegyző
Intézmények vezetői
Határidő: folyamatos a 2015. évi költségvetés készítése során
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

3. NAPIRENDI PONT
Javaslat Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2015. évi munkatervére
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
Bagi Zsolt bizottsági elnök: az előterjesztést írásban megkapták, megkérdi Drávucz Katalin
polgármestert kívánja-e kiegészíteni?
Drávucz Katalin polgármester: most még lehet változtatni a Képviselő-testület, és a pénzügyi bizottság üléseinek időpontján. Célszerű lenne a bizottsági üléseket hétfőn és kedden
megtartani, hogy szerdán a jegyzőkönyvvezető elkészíthesse a bizottság határozatait a Képviselő-testületi ülésre. Lehet 1 vagy 2 órakor is kezdeni az üléseket, lehet egy napon is a két
bizottsági ülés.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: egy napon a két ülés nem lebonyolítható, nem lehet tudni meddig
tart az első ülés. A napokat illetően nincs kifogása, megkérdi Kovács Zsuzsannát, számára
melyik időpont a megfelelő:
Kovács Zsuzsanna: a hétfő nem jó, talán jövőre a kedd jó lesz. A szerda megfelelő.
Tóth Imre: számára mind a két nap megfelelő.
Bertalan László: számára is mindegy.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: A napokat illetően nincs kifogása. Megkérdi a bizottság tagjait az
időpontokról, s megegyeznek a szerdai nap mindenki számára megfelelő, csakúgy, mint az
előterjesztésben szerepel.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság 2015. évi munkatervét az előterjesztés szerint? A bizottság 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

138/2014. (XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
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Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2015. évi munkatervére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2015. évi munkatervét az előterjesztés szerint.

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

4. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásra
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: az előterjesztést írásban megkapták, megkérdi Drávucz Katalin
polgármestert kívánja-e kiegészíteni?
Drávucz Katalin polgármester: mint ahogyan a 2015. évi koncepció tárgyalásánál jelezte, ez
a beszámoló sem kötelező, törvény már nem írja elő. Megtörtént események, 2014. szeptember 30-ig rögzített eseményeket tartalmaz.
Major Antal: a közhatalmi bevételek alakulnak?
Mezei Norbert: a befizetések 85-90 %-a határidőben megérkezik, ez azonban havonta nem
azonos mértékű.
Major Antal: 11. hónap végén járnak kérdezi az intézményvezetőktől, pénzügyi osztály vezetőjétől, hogyan áll az önkormányzat pénzügyileg?
Mezei Norbert: a beszámolóban szeptemberi teljesítések vannak. A fő bevételi célokat tudják
teljesíteni. Több intézménynél vannak jelentősebb megtakarítások, melyeket az előirányzat
módosításnál korrigálni kell (NÜVI, Művelődési Ház). Szinte minden intézménynél van bérmegtakarítás. Az óvodánál és a bölcsödénél van a legkisebb mozgástér, de kiegyensúlyozottan
működnek. December 14-i soron kívüli ülésen lesz előirányzat módosítás, fel kell osztani a
teljes tartalékot, mely 3702 ezer forint. Likviditási gondok jelenleg sincsenek. Hitelhez eddig
sem kellett folyamodni, valószínűleg ezután sem kell. Várhatóan nagy pénzmaradvány ebben
az évben nem lesz, bár ez változhat, mivel a helyi adó feltöltés határideje december 28-a. működési rendkívüli támogatásra adták be a kérelmüket, azonban választ még nem kaptak.
Lajkó Terézia jegyző: a polgármesteri hivatalnál nincs bérmegtakarítás a közterület felügyelők év közbeni belépése miatt. Még a 2014. évi tartalék összeg sem lesz elegendő a bérükre.
Hatalmas kiadásokban vannak, a szociális kiadások terén, illetve vizsgálnak minden kötelező
feladatellátásra kapott támogatás felhasználását, nehogy visszafizetési pozícióba kerüljenek.
Reméli, hogy a nem kötelező feladatok kiadásait tudják fedezni a bevételeikből.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: közterület felügyelők beállítása, és a szociális keret ilyen felhasználás nagyon jó döntés volt. A közterület felügyelők dolgoznak, jól működnek.
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Lajkó Terézia jegyző: és talán van is forrás a munkabérükre.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki a tudomásul vételét javasolja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót? A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
139/2014. (XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és tudomásul vételét javasolja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi
helyzetéről szóló tájékoztatót.

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

5. NAPIRENDI PONT
Javaslat 2015. év belső ellenőrzési ütemtervére
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: az előterjesztést írásban megkapták, megkérdi az előadókat kívánják-e kiegészíteni?
Lajkó Terézia jegyző: a belső ellenőrrel, pénzügyi osztályvezetővel egyeztetve készült el az
ütemterv, melynek költsége azonos a 2014. évivel, a törvényi változásokat figyelemmel kísérve. Probléma mindig adódik, feltárásra kerül, de azok mindig teljesíthetőek megoldhatóak,
ezért nem került bizottság elé. A pénzügyi bizottságnak is kell ellenőrzést lefolytatni, mint
ahogy pénztár ellenőrzés volt az idén is. Igyekeznek 2015-ben több célellenőrzést végezni.
ÁSZ ellenőrzése esetén ezt is nézi.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervét az előterjesztés szerint ? A
bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

140/2014. (XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervére
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi belső
ellenőrzési ütemtervét az előterjesztés szerint.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

6. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről, fejlesztési stratégiájáról
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: megkérdi Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni
az írásban kiküldött anyagot?
Drávucz Katalin polgármester: évek óta visszatérő feladat a Ladányi Hírek szervezése. Azt
szorgalmazta előző időszakban, hogy kerüljön szakmai kézbe, az újságolvasók megelégedettségére. Készült egy elemzés, mely két lehetőséget tárt fel. Az első esetben fejleszteni kellene
az újságot, az ára azonban továbbra is maradna 220 forint. A szerkesztő bizottság kerülne
átszervezésre, illetve megújulna a lap belső struktúrája, melynek ötletgazdája Murányi László,
aki jelenleg közfoglalkoztatott, eredeti szakmáját nézve újságíró. A szerkesztő továbbra is
Silye András maradna. A másik lehetőség, hogy mint önkormányzati közlöny funkcionálna,
de ezt ingyenesen kellene a lakosságnak biztosítani. Történtek változások az előterjesztés elkészítése óta, mivel Berkó Jánosné helyett Gyárfás Noémi fogja végezni ezt a feladatot, Ecsédi Noémi pedig nem tudta vállalni a Kolping iskolából helyette pedig más kerül be a szerkesztő bizottságba. Jelenleg 450 újság kerül értékesítésre.
Donkó Veronika: a második esetben az önkormányzatnak pénzbe kerül.
Drávucz Katalin polgármester: igen 8 oldalas megjelenés esetén évi 650 ezer forint, 12 oldalas esetén pedig 900 ezer forint. Jelenleg 450 újság kerül értékesítésre, és 100 darabot ingyenesen tisztelet példányként kapnak meg.
Silye András: ebben az előfizetők nincsenek benne.
Drávucz Katalin polgármester: mindenki benne van.
Lajkó Terézia jegyző: a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat szerint még meg kellett
jelentetni a Ladányi Hírekben a rendeleteket, azonban most már módosult és a honlapon illetve a Nemzeti Jogszabálytárban is el lehet érni.
Major Antal: a második lehetőséget nem támogatja, nem érdekli a lakosokat az ingyen bedobott kiadvány, fölösleges egy millió forintot erre költeni. Az első lehetőségre visszatérve fontos volna a jó színvonalú Ladányi Hírek, és ennek megfelelő személyeket keresni a szerkesztő
bizottságba. Számítása szerint, ha a nyereségről lemondanának, 50 forinttal is csökkenne a
lap ára, sőt a hirdetések bevételeivel is lehetne csökkenteni. Lehet, hogy egy olcsóbb árfekvésű újságot jobban vennének. A másik oldala, hogy a költségvetésből 200 ezer forintot átcsoportosítanának a szerkesztőbizottság, illetve a cikkek íróinak díjazására. Ha a lapszám emelkedne, annak a bevételét is a díjazásra lehetne fordítani. A rendeletek helyére az utcákat járva,
megszólítani a járókelőket, véleményüket kérni aktuális problémákról. Pl szennyvíz, művelő-
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dés, egyházi hírek, sport, retro oldalakat készíteni. Legyen egy olyan Ladányi Hírek, ami a mi
újságunk, mi csinálunk, de ne legyen drága.
Tóth Imre: egyetért Major Antallal, hogy az ingyenes juttatás teljesen értelmetlen volna. Véleménye szerint a lap árával van a probléma. Az önkormányzatnak kellene finanszírozni, az
előállítás egy részét, és egy jelképes összegért, 50 forintért adni a lakosoknak. Akkor biztos,
hogy a 450 darabról akár 900 darabra is mehetne az eladott példányok száma. Minden érdeklődőhöz eljuthatna. A szerkesztőbizottság megújítására nincs rálátása. Biztosan igaz az amit
az anyag tartalmaz, kellenek szakemberek, akik értenek az íráshoz, és kell sok-sok bedolgozó
ember. Nem jutott eszébe az a finanszírozási oldal, hogy külön díjazások legyenek az egyes
cikk íróknak, de lehet, hogy ez is jó megoldás. Véleménye szerint lelkes emberek, lelkes csapat kellene, akik csinálják. Díjazásuk a költségvetési lehetőségtől függene.
Bertalan László: mindenképen megújulásra van szükség, nem gondolja, hogy ha 50 forintért
árulnák, akkor többen vásárolnák. A bel tartalom változása sokkal fontosabb, érdekessé válhat. Nem gondolja, hogy 170 forintért a mostani lapot többen megvennék. A jelenlegi vásárló
nem az árát nézi, csak kér egy újságot, vagy nem kér.
Kovács Zsuzsanna: minden képen javasolja a szerkesztőbizottság díjazását valamilyen formában.
Mezei Norbert: nem lehet nyereséges az újság. Ha nyereséges akkor a díjazást kell megoldani, bevezetni. Nem tartja drágának a 220 forintos árat.
Tóth Imre: az olcsóbb újságokat keresik, sok esetben 10 forint is számít.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: tetszik a retro oldal ötlet. A facebookon is mennyien el tudnak
„beszélgetni” egy régi fotón. Az üzemek múltja, a fejlődések követése is megjelenhetne.
Major Antal: amikor tanácselnök volt, Polgár Géza legalább 15 évig jegyezte a település
életét 3-4 kötetet látott ebből. Ennek nincs valami nyoma? Erre gondolt a retró oldallal kapcsolatban.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: úgy látja, hogy az első javaslat felel meg mindenkinek, a Ladányi
Hírek oly módon való megújítása, hogy a szerkesztő bizottságba új személyek kerüljenek be.
Drávucz Katalin polgármester: 2013-ban az előző két év alatt felhalmozott nyereség ki lett
fizetve.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi ki az, aki nem javasolja elfogadásra hogy a
Ladányi Hírek 2015. január 1-től egyszerűsített külsővel és tartalommal, az önkormányzat
direkt kommunikációs csatornájaként jelenjen meg, 2000 példányban, ami ingyenes terjesztésre kerül a lakosság körében.
- A lapot a polgármesteri hivatal igazgatási osztálya gondozza tovább, a szerkesztést Murányi
László végzi, munkaköri feladatai részeként. A tervező szerkesztő (tördelő) továbbra is Silye
András. A szerkesztőbizottság tagjainak – miután a bizottság munkájára már nincs tovább
szükség - a polgármester levélben köszönje meg az eddig végzett munkát.
- A képviselő-testület a 2015-ös költségvetés összeállítása során a Ladányi Hírek nyomdai
költségeire betervez
a./ 650 000 Ft-ot (8 oldalas megjelenés esetén),
b./ 900 000 Ft-ot (12 oldalas megjelenés esetén.)?
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:
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141/2014. (XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Előterjesztés a Ladányi Hírek átalakítására egyszerűsített formára
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
nem javasolja elfogadásra:
- A Ladányi Hírek 2015. január 1-től egyszerűsített külsővel és tartalommal, az
önkormányzat direkt kommunikációs csatornájaként jelenjen meg, 2000 példányban, ami ingyenes terjesztésre kerül a lakosság körében.
- A lapot a polgármesteri hivatal igazgatási osztálya gondozza tovább, a szerkesztést Murányi László végzi, munkaköri feladatai részeként. A tervező szerkesztő (tördelő) továbbra is Silye András. A szerkesztőbizottság tagjainak –
miután a bizottság munkájára már nincs tovább szükség - a polgármester levélben köszönje meg az eddig végzett munkát.
- A képviselő-testület a 2015-ös költségvetés összeállítása során a Ladányi Hírek nyomdai költségeire betervez
a./ 650 000 Ft-ot (8 oldalas megjelenés esetén),
b./ 900 000 Ft-ot (12 oldalas megjelenés esetén.)
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Kovács Zsuzsanna: lehetne csak annyi példányt nyomtatni, amennyi elkel?
Silye András: ebben a nyomdában ekkora gépeknél a példányszám ára már minimális változást hoz az árban. Nem a papír és a festék árát kell megfizetni, hanem a gépeket, illetve minden oldalnak külön lemezt készít el, ami a költséget jelenti.
Major Antal: a lap árát a nyereséggel kellene csökkenteni.
Bertalan László: és ha kéthavonta jelenne meg az újság, fekete fehérben?
Müllerné Braun Erika: minden hónapban várják az emberek az újságot, elmegy a boltba
akár háromszor is, mert kell neki. Ugyan azok az emberek veszik meg, az árától függetlenül.
Drávucz Katalin polgármester: maradjon meg az ára, és nézzék meg, hogy ezzel a tartalommal, hogyan fog változni, mennyivel lesz több rejtvény megfejtő, nézzék meg félévkor, hogy
több újságot vesznek-e. A nyereséget pedig kifizethetik a szerkesztőknek, vagy képzésre
küldhetik őket. Ne csökkentsék az árát, ne menjenek visszafelé, hogy 1 év múlva emelni keljen.
Donkó Veronika: mindig ugyan azok az emberek veszik meg az újságot. Van aki soha nem
veszi meg az újságot, csak ha egy fotón pl. az unokája látható.
Major Antal: visszavonja a javaslatát az újság árának a csökkentéséről.
Drávucz Katalin polgármester: jegyzem az ötleteket. Gyermek rejtvény, bulvár sajtó,
Bagi Zsolt bizottsági elnök:
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, hogy - 2014.
december 1-jétől újjá kell szervezni a szerkesztőbizottságot, és meg kell újítani a lap belső,
tartalmi struktúráját – az előterjesztésben foglalt megállapítások alapján. Az újjászervezés
irányításával a testület az újság felelős kiadóját, Drávucz Katalin polgármestert bízza meg.
- Az új szerkesztőbizottság munkájában való részvételre kérje fel a polgármester: Berkó Jánosnét (polgármesteri hivatal), Káldiné Ecsédi Noémit (Kolping Általános Iskola), Földváriné
Greiz Ágnest (Móra Általános Iskola), Vincze János Farkast, Bíró Balázs fotóst, Major Mayát
(sport) és Nagy Beátát (óvoda).
- A kiadás szervezése továbbra is a művelődési ház keretein belül történik; a felelős ezért
Silye András művelődésiház-vezető.
- Felelős szerkesztőnek a testület L. Murányi Lászlót kéri fel, aki munkaköri feladatai részeként végezze ezt a munkát.
- Hozzájárul a testület ahhoz, hogy a Ladányi Hírek kiadása során, a költségek és bevételek
között keletkező pozitív különbözetet, a felelős kiadó felügyeletével, a lap fejlesztésére, illetve személyi ösztönzésre fordítsa a szerkesztőbizottság?
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
142/2014. (XI.26.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről, fejlesztési stratégiájáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta a Ladányi Hírek helyzetét és
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja hogy a lap fejlesztéséről határozzon, az alábbiak szerint:
- 2014. december 1-jétől újjá kell szervezni a szerkesztőbizottságot, és meg
kell újítani a lap belső, tartalmi struktúráját – az előterjesztésben foglalt megállapítások alapján. Az újjászervezés irányításával a testület az újság felelős kiadóját, Drávucz Katalin polgármestert bízza meg.
- Az új szerkesztőbizottság munkájában való részvételre kérje fel a polgármester: Berkó Jánosnét (polgármesteri hivatal), Káldiné Ecsédi Noémit (Kolping
Általános Iskola), Földváriné Greiz Ágnest (Móra Általános Iskola), Vincze
János Farkast, Bíró Balázs fotóst, Major Mayát (sport) és Nagy Beátát (óvoda).
- A kiadás szervezése továbbra is a művelődési ház keretein belül történik; a
felelős ezért Silye András művelődésiház-vezető.
- Felelős szerkesztőnek a testület L. Murányi Lászlót kéri fel, aki munkaköri
feladatai részeként végezze ezt a munkát.
- Hozzájárul a testület ahhoz, hogy a Ladányi Hírek kiadása során, a költségek
és bevételek között keletkező pozitív különbözetet, a felelős kiadó felügyeletével, a lap fejlesztésére, illetve személyi ösztönzésre fordítsa a szerkesztőbizottság.

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

7. NAPIRENDI PONT
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Javaslat a mezőőri szolgálatról szóló 11/1998. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt egészítse ki szóban az írásos előterjesztést.
Lajkó Terézia jegyző: 2005-ben, 8 éve nem volt díjemelés. Amennyiben kívánják emelni a
díjat most lehetősége van, mert 30 nappal korábban kell az ilyen jellegű rendeleteket kihirdetni, ezért terjesztette elő most. A rendelet más részének módosítására későbbi időpontban is sor
kerülhet.
Drávucz Katalin polgármester: a mezőőrök foglalkoztatását az állam nem finanszírozza. Ebben az évben megemelték igaz a támogatást havi 810 ezer forintra, és a korábbi 4 fő helyett
már csak hármat foglalkoztatnak, de így is 8386 ezer forintba kerül a három mezőőr foglalkoztatása. A bevétel összesen 6332 ezer forint volt. Ahhoz hogy egyensúlyba kerüljön a kiadás és a bevétel, a mezőőri járulék emelése ad lehetőséget. Az előterjesztés szerinti összeg
esetén éves szinten 200 ezer forintba kerülne a mezőőrség az önkormányzatnak. Elhangzott a
gazdák között olyan is, hogy vállalnák a többletfizetést. Hangsúlyozza, nem kötelező feladat.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: érdeklődik, hogy a 7614,4 ha miből adódik?
Lajkó Terézia jegyző: a mezőőri járulék alapjául az egyéni bevallások szolgálnak.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: 1000 ha-ral kevesebb, mint Jászladány külterülete. A falugazdász
ismeri a tulajdonok nagyságát.
Drávucz Katalin polgármester: beszélt a falugazdásszal, nem adhat ki ilyen információt.
Lajkó Terézia jegyző: írtak is több helyre, nem adnak ki információt. Csak egyéni formában,
név szerinti megkereséssel tudnak adatot adni.
Drávucz Katalin polgármester: az Aranykalász vadásztársaság megállapodás alapján évi 450
ezer forintot fizet a vadászati jogért cserébe. Az is kérdés lehet, hogy ezt lehetne emelni.
Major Antal: az Aranykalász vadásztársaság területe Jászalsószentgyörgy határának egy részére, és Besenyszög határának egy részére is kiterjed.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: amikor ez meg lett állapítva, akkor a vadászok megkeresték a
föld tulajdonosokat, hogy a vadászati jogot nekik adják.
Lajkó Terézia jegyző: a díj amit fizettek volna olyan csekély lett volna, hogy a tértivevényes
levél postázása többe került volna. Ekkor született az a döntés, hogy az önkormányzatnak
fizetik.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: besenyszögi, szászberki gazdáknak is lehet földje a jászladányi
határban.
Mezei Norbert: sajnos nem tudjuk kinek van földje Jászladány határában. Köteles bejelenteni, de nem teszi meg.
Bertalan László: feljelenteni nem lehet, bejelentési kötelezettség megszegése miatt?
Tóth Imre: tudatosítani kellene a gazdákban, hogy azért fizetnek ilyen sokat, mert mások
nem fizetnek.
Kovács Zsuzsanna: tudják a gazdák, hogy kell fizetni?

18

Lajkó Terézia jegyző: hogyne, minden évben határozattal közlik ki a befizetendő összeget.
Próbálnak oda hatni, hogy megtudják kiknek van földterülete.
Kovács Zsuzsanna: annyit megérne, hogy közhírré tennék.
Major Antal: például a Ladányi Hírekben.
Mezei Norbert: a vidékiek ettől még nem fogják tudni, Ladányon is csak az aki megveszi az
újságot.
Bertalan László: lehetne, hogy a környező települések falugazdászait megkeresnék, és ők
adnák oda a földtulajdonosoknak a tájékoztatót?
Drávucz Katalin polgármester: ha már tudnák ki a tulajdonos, tudnák, hogy ki nem fizet.
Lajkó Terézia jegyző: csak akkor adhatnak ki adatot, ha név szerint tudnák kérni
Donkó Veronika: az MVH sem ad ki adatot a területi támogatások alapján?
Drávucz Katalin polgármester: MVH-t, falugazdász-t, Földhivatal-t, de nem adhatnak ki
adatot.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a leggyorsabban fejlődő, gyarapodó réteg, de a legfukarabb is.
Tóth Imre: sorompókat kellene lerakni. Rögtön jönne a gazda, hogy nem tud a földjére menni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a mezőőrjárulék emelésével egyetért, évek óta szorgalmazza ezt.
A mértékében nem biztos. A legnagyobb rész a határból a Jász-Föld Zrt tulajdona, viszont ő
tesz meg a legtöbbet is a vagyona őrzéséért.
Kovács Zsuzsanna: semmi kép nem ért egyet az emeléssel, ha a vadásztársaság befizetési
kötelezettsége nem emelkedik arányosan.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: mennyi földtulajdona van a vadásztársaságnak?
Drávucz Katalin polgármester: a vadászoknak a vadászati díjat a gazdáknak kellene fizetni,
azonban több lenne a posta költség mint amit fizetnének. Ezért állapodtak meg úgy, hogy a
mezőőri járulékba fizetik be, egy összegben.
Mezei Norbert: meg lett állapítva a mezőőri járulék 500 forintban, azonban megosztották,
hogy a 460 forintot fizeti a tulajdonos, a vadásztársaság pedig a 40 forintot.
Bertalan László: a Jász-Föld Zrt. meg tudja oldani a tulajdonuk védelmét, akkor oldják meg
a gazdák is.
Kovács Zsuzsanna: az önkormányzat érdeke a dűlő utak, fasorok védelme, ezt is védi a mezőőr.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: nem lehetséges, hogy a Gazdakörnek átadná az önkormányzat a
mezőőrséget?
Drávucz Katalin polgármester: mezőőrséget csak önkormányzat tarthat fenn.
Tóth Imre: önfenntartónak kellene lennie a mezőőrségnek.
Mezei Norbert: a rendszer úgy működik, hogy belterületen a rendőrség, külterületen pedig a
mezőőrségnek kell fenntartani a rendet. Akik bevallják a tulajdonukat, és meg lehet állapítani
rájuk az adót, közöttük az adófizetési morál jó, 98 %-os a befizetés. Azért mert mások nem
vallják be, nem lehet büntetni a becsületes embereket.
Tóth Imre: a mezőőri járulékot indokolt emelni, már az elmúlt időszak az inflációja miatt is,
de nem gondolná, hogy egyszerre ekkora összeggel. 50 %-kal elégséges lenne, s ha kifogá19

