IV.

Iktatószám: 317-3/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. február 18-án megtartott, n y i l t s o r o s üléséről

25/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

26/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapításáról

27/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetési előirányzatainak módosítására

28/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

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

29/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi adó és többletbevétel felkutatására

30/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletére

31/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat elfogadására Jászladány Nagyközség
2015. évi Közbeszerzési Tervének

32/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatának támogatására

33/2015. (II.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-

Javaslat 2015. évi Ladány Napja költségvetésére.
1

Közbeszerzési Bizottság határozata
34/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Csatornamű Víziközműtársulat között kötendő Társberuházói megállapodás elfogadására

35/2015. (II.17.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel
kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú
módosítására

2

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. február 18-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
Tóth Imre
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Major Antal

5 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Lovász Imre
Mezei Norbert
Major Ferencné

polgármester
jegyző
aljegyző
pénzügyi osztályvezető
alpolgármester

Lajosné Kiss Klára
Cseh Ernőné
Silye András

Óvoda és Bölcsőde vezető
NÜVI
Műv. Ház Könyvtár vezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a képviselő-testülettel és intézményvezetőkkel kibővített bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Kovács Zsuzsanna tegnap e-mailben jelezte távolmaradását. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottság elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Tóth Imrét jegyzőkönyv
hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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25/2015. (II.18.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2015. február 18-i PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét
jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt bizottsági elnök: A meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket
mindenki megkapta írásban. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.

Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi a nyílt ülés nyolc pontból álló napirendjét,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

26/2015.(II.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2015. február 18-i soros ülése napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

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

2./

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

3./

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi részletes költségvetésére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

4./

Javaslat Jászladány Nagyközség 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
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5./

Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és önerő biztosítására
Előadó:
Silye András intézményvezető

6./

A 2015. évi Ladány Napja vázlatos programjának és költségvetésének
megtárgyalása
Előadó:
Silye András intézményvezető

7./

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Csatornamű Víziközmű-társulat között kötendő Társberuházói
megállapodás elfogadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

8./

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési
szerződés 2. számú módosítása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi
pontot.
Drávucz Katalin polgármester: az előterjesztésben is olvasható, hogy a 2014. évi költségvetésre hatást gyakorolt tételek vannak felsorolva. Mivel számukra lezárt évről van szó, elmúlt,
megtörtént eseményekről, ezek vannak átvezetve mind az előirányzatban mind pedig a rendeletben.
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 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
27/2015.(II.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
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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.

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

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi
pontot.
Drávucz Katalin polgármester: az előző napirendi ponthoz kapcsolódik ez a napirendi pont.
Az előirányzat módosítást követően a rendelet módosítása válik szükségessé. A bevételi és
kiadási főösszeg változott 1 991 427 e Ft-ra.
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 1 991 427 e Ft-ra módosul? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
28/2015.(II.18.) 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 és mellékletei szerint, melyben a
bevételi főösszeg 1 991 427 e Ft-ra módosul a
kiadási főösszeg 1 991 427 e Ft-ra módosul.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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3. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi részletes költségvetésére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi
pontot.
Drávucz Katalin polgármester: a legutóbbi Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági és
Képviselő-testületi ülésen lett tárgyalva a költségvetés első körben. A bizottság és a testület
részéről is fogalmazódtak meg olyan intézkedések, amelyeket a pénzügyi osztály végigvezetett a 2015. évi költségvetési rendelet tervezeten. Ezáltal változott a bevételi és kiadási főöszszeg, illetve a működési és felhalmozási forráshiány is nullára redukálódott. Most teljesült a
törvényi előírás, készen áll a rendelet az elfogadásra.
Major Antal: elfogadja a 2015. évi költségvetést, de javaslattal kíván élni a jövőre vonatkozóan. Minden évben borotvaélen táncol a költségvetés, de azért minden évben sikerült teljesíteni, reméli, hogy ebben az évben is sikerül. Továbblépés szempontjából javasolja, hogy 3 fős
előkészítő bizottságot kellene választani, amiben megfelelő szakemberek vennének részt. átnéznék azokat a területeket, ahol lehetőség lenne adót emelni, mert e nélkül nem biztos hogy
teljesíteni tudják a költségvetést. Felhalmozásra is kellene, hogy jusson pénz, és az intézményeket sem lehet tovább sarcolni. Várható a gazdasági fellendülés, és a vállalkozásoknál éreztetni fogja hatását. Arra gondol, hogy fel kellene mérni az adókat, földadót, nehézgép adót. A
hírekben lehet hallani, hogy az önkormányzatok milyen adókat vethetnének ki a költségvetésük stabilizálására. Ha valami gond van, tudnák használni e három, vagy x fős bizottság javaslatait.
Drávucz Katalin polgármester: kik azok a szakemberek, akikre gondol, túl a pénzügyi osztályon és intézményvezetőkön, jegyzőn, akikkel 2-3 körben is tárgyalnak a költségvetésről.
Major Antal: aljegyző úrra gondolt.
Drávucz Katalin polgármester: ki még az aki érdemben tud nekik segíteni. A költségvetési
javaslat elő volt készítve, csak azokat a döntéseket kellett meghozni, hogy nullára redukálódjon a hiány. Be lehetett volna terjeszteni hiány nélkül, de nem ismerte volna a testület a problémákat. Így tudja, hogy vállalt olyan adóbevételt, ingatlan értékesítést, amit nem biztos, hogy
teljesül. Decemberben vagy novemberben pedig számon kérné a pénzügyi osztályon, jegyzőn,
aljegyzőn, hogy miért nem teljesült a bevétel, hogy vállalhatta ezt be, hogy volt ehhez bátorsága. Ezekkel a döntésekkel, minden bizottsági tag, és képviselő érzi annak súlyát, hogy nem
annyira felhőtlen a gazdálkodás. Valamint a későbbiekben hozandó döntéseket is, melyek
hatással lesznek a költségvetésre, felelősségteljesebben hozza meg a Képviselő-testület. Létre lehet hozni ilyen bizottságot, bár ahhoz a három fő kevés. A rendelkezésre álló szakemberek az előkészítésben részt vettek.
Lajkó Terézia jegyző: eljárási szempontból kívánja megközelíteni. Ha adót kíván bevezetni,
módosítani, azt legkésőbb novemberben meg kell tenni. Az új vagy módosított adó, ha január
1-jén lép hatályba, akkor november végén ki kell hirdetni a rendeletet. Koncepció tárgyalásakor – amely már nem is kötelező – lett emelve a mezőőri járulék. Ekkor beszéltek arról, hogy
más adónemet a helyi iparűzési adót nem lehet emelni, mert maximumon van, a kommunális
adót lehetne emelni, és új adót is lehetne bevezetni, de tudomása szerint 10 alatti számú önkormányzat vezetett be pl. földadót, de ellenük is tüntetgettek, vagy pl. bevezették a toronyadót. Új adónem bevezetése, vagy a meglévő emelése komoly döntést igényel. Hatásvizsgálatot kellene lefolytatni, hogy van-e értelme, vagy mit lehetne megvalósítani belőle, mely kom7

penzálná a felháborodást. Önbevallás van, és még mindig lehet fölfedezni olyan vállalkozást,
aki nincs bejelentkezve. Ezek bírságolása folyik. Erre legkésőbb novemberben vissza kell
térni. A pénzügyi bizottságot ki lehet egészíteni szakemberekkel, de a pénzügyi bizottság feladata a döntés. A hivatalban is van megfelelő számú végzettségű szakember, de ki lehet egészíteni könyvvizsgálóval, belső ellenőrrel.
Mezei Norbert: meg kívánja köszönni az intézményvezetőknek a segítséget a költségvetés
összeállításában, nélkülük nem lett volna lehetséges. Állnak a javaslatok elé, azonban a gondot az jelenti, hogy a költségvetési bevétel nagy részét az állam adja, a költségvetési törvényt
pedig december 31-ig kell elfogadni. Lehet előre gondolkozni, de a tényleges számokat a törvény meghozatala előtt nem ismerhetik. Adókon lehet gondolkodni, fel lehet mérni a település
helyzetét. Elég nagy munkát jelent a jelenlegi adó beszedése is.
Major Antal: azért javasolta ezt most, mert időigényes munka. De el fognak jutni arra a pontra, hogy nem fogják tudni a költségvetést összeállítani e nélkül. Kőrbe lehet-e járni, hogy kik
azok, akik nyertesei lettek a kormány által hozott intézkedéseknek: a földtulajdonosok, a vállalkozók? Nem hiszi, hogy nem bírnának el ezek a területek egy 10-12 milliós volumenű adó
emelést. Sokat hallja, hogy 15-16-20 millió forint értékű gépeket vásárolnak. Tönkre teszik az
utakat, a föld alapú támogatásokat szinte ingyen kapják, és ennek ellentételezése miatt kellene
fizetni. Nehéz erről beszélni, hogy valaki ne húzza el az orrát, ne sértődjön meg. Meggyőződése, hogy kell erről tárgyalni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: budaörsi példát említi, ahol az iparűzési adó nem a legmagasabb.
Meg lehetne lovagolni, hogy itt fog elmenni az autópálya, és 0,1-0,2 %-al csökkenteni az
iparűzési adót, és lehet, hogy a kevesebb több lenne. A lakosság terheinek növelését abban az
esetben tudná elfogadni, ha lakosság minden rétege ugyan olyan mértékben venne részt benne. A kommunális adót sem fizeti mindenki, sőt egyre több lesz, aki nem fizeti. A javaslatot a
féléves beszámoló elfogadása után, szeptember hónapban tárgyalják meg. Ez megfelelő lenne? – kérdezi Major Antaltól.
Major Antal: igen, csak tárgyaljanak róla. Nem lehet gazdag vállalkozói réteg és szegény
önkormányzattal. Nem annyit kérne az önkormányzat, hogy tejjel mézzel folyó Kánaán legyen, csak 10-12 vagy 20 millió forintos adót, hogy ne kelljen az intézményeket szorongatni.

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a 2015. szeptember 16-án a
2015. évi költségvetési rendelet tárgyalásakor mérjék fel, milyen adó, vagy többletbevételre
van lehetősége az önkormányzatnak, mely információként szolgál a 2016. évi költségvetési
koncepció elkészítéséhez? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
29/2015.(II.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi adó és többletbevétel felkutatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2015. szeptember 16-án a 2015. évi költségvetési rendelet tárgyalásakor mérjék
fel, milyen adó, vagy többletbevételre van lehetősége az önkormányzatnak, mely információként szolgál a 2016. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez.
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Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Drávucz Katalin polgármester: az iparűzési adó a maximumon van, ha csökkentik, azzal
több bevételük nem lesz, a mértékét viszont emelni nem tudják. A 3226-os 3227-es út miatt
nem zárható ki semmilyen teherautó a településről. Ha megépül ez az elkerülő szakasz akkor
pedig semmit nem fognak belőle érezni. Várhatóan nem mostanában következik be, hanem 56 vagy 10-20 éven belül.
Tóth Imre: azért szavazta meg, mert tudja, hogy kihasználtak minden lehetőséget az adó terén. Nem biztos, hogy a lakosságot kell súlytani még jobban, hiszen mint ahogy Bagi Zsolt is
mondta, nem egyformán viseli a lakosság a terheket. Ahhoz, hogy kellően informáltak legyenek ezekben a dolgokban le kell ülni és beszélni kell róla. Ha akkor azzal szembesülnek, hogy
nincs lehetőség amit ki lehetne használni, akkor ezért is megérte ez a beszélgetés. Beszélgessenek róla, hogy biztosak legyenek abban, hogy jól döntöttek.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, az önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendeletét az előterjesztés szerint? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

30/2015. (II.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat Jászladány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztést Jászladány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési
rendeletére, melyben a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
3 735 181 ezer forint költségvetési bevétellel
3 735 181 ezer forint költségvetési kiadással
javasolja meghatározni az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint.

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

4. NAPIRENDI PONT
Javaslat Jászladány Nagyközség 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
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Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt ismertesse a napirendi pontot.
Lajkó Terézia jegyző: nem kívánja kiegészíteni, egy tételből áll.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: írásos anyagot mindenki megkapta, melyben egy közbeszerzés
szerepel.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány Nagyközség
2015. évi Közbeszerzési Tervét? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:

31/2015.(II.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat elfogadására Jászladány Nagyközség 2015. évi Közbeszerzési Tervének

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközség 2015. évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés
szerint.

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

5. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és önerő biztosítására
Előadó:
Silye András intézményvezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Silye Andrást ismertesse a napirendi pontot.
Silye András: köszönti a jelenlévőket. Az önerő biztosítása nem jelent plusz költséget, a
2015. évi költségvetés tartalmazza, viszont Képviselő-testületi határozat szükséges, hogy ezen
a bizonyos soron lévő összeget az önerő részére ajánlják fel. Tavaly 300 ezer forintot ajánlottak fel 295 ezer forintot nyertek. Ebből kis értékű tárgyi eszközöket kívánnak vásárolni, ami a
működéshez életmentő.
Tóth Imre: mit kívánnak vásárolni belőle? Néha katasztrofális az erősítés.
Silye András: a hangosításra kívánják fordítani, jelenleg is javítás alatt van a két aktív hangfal, és kontroll hangfalak is szükségesek a színpadra, a fellépők igénylik, és a szerződésben is
kikötik. A mikrofonokat rendbe hozatala pedig nagyon szükséges.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki a javasolja, hogy Művelődési Ház és
Könyvtár 2015. évben nyújtsa be a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet általa szabályozott az művelődési házak érdekeltségnövelő pályázatát. Javasolja 400 ezer forint önerő felajánlását a
pályázathoz, amelyet a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézménynek
2015. évi költségvetésében a kis értékű tárgyi eszköz soron feltüntetett. Egyben javasolja kijelenteni hogy az önerőt és az elnyert pályázati összeget a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladat ellátási, intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használja fel a 2015. költségvetési évben? A
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
32/2015.(II.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatának
támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja hogy, 2015. évben nyújtsa be a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet általa szabályozott
az művelődési házak érdekeltségnövelő pályázatát. Javasolja 400 ezer forint önerő
felajánlását a pályázathoz, amelyet a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár intézménynek 2015. évi költségvetésében a kis értékű tárgyi eszköz soron
feltüntetett. Egyben javasolja kijelenteni hogy az önerőt és az elnyert pályázati összeget a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési
feladatellátási intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használja fel a 2015. költségvetési évben.

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

6. NAPIRENDI PONT
A 2015. évi Ladány Napja vázlatos programjának és költségvetésének megtárgyalása
Előadó:
Silye András intézményvezető
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Silye Andrást ismertesse a napirendi pontot.
Silye András: a programok tervezéséhez szükséges a döntés. Összeállította vázlatosan milyen
programokat szeretnének, és azoknak mi az ára, valamint a jelenleg rendelkezésre álló bevételeket. A különbözetre szeretne fedezetet találni a költségvetésben, vagy ha nincs rá keret, akkor milyen programok maradjanak le.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a sztárfellépőre 450 ezer forint van tervezve, ebbe kik férnek
bele?
Silye András: a három közül valamelyik fellépő. Ha 90 perces előadás szeretnének az nettó 2
millió forint, plusz 120-150 forint kilométerenkénti költség oda-vissza.
Mezei Norbert: minden korosztály más zenét, zenekart szeret.
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Major Ferencné alpolgármester: forrásteremtő szándékkal kíván hozzászólni. Kérdezi, szerepel-e a költségvetésben azaz összeg, ami a tavalyi Leader pályázatból az idén fog visszajönni?
Silye András: nem szerepel.
Major Ferencné alpolgármester: jelen állás szerint ez 1350 ezer forint.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: az 1350 ezer 900 ezer forint már bőven fedezetet nyújt a rendezvényre.
Drávucz Katalin polgármester: május elsejéig kell beadni pályázatot testvérvárosi kapcsolatra. Ennek az a lényege, hogy két testvérvárosi együttműködési megállapodás szükséges ahhoz, hogy pályázzanak. Ebből a pályázati pénzből pl. ha Ladány Napjára meghívják őket, és a
kapcsolat nagyon sok elemét be lehet hozni költségként.
Major Ferencné alpolgármester: a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatainál civil
szervezetekkel kellene felvenni a kapcsolatot, hogy fesztiválokra, hazai rendezvényekre lehessen pályázni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: mikorra lenne ebből konkrét pénz?
Major Ferencné alpolgármester: a hiánypótlásnak eleget tettek, várják, hogy reagáljon rá az
MVH.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a 900 ezer forint bevétel reális?
Silye András: a korábbi évek tapasztalata alapján tervezték ezt meg. A Szeretlek Magyarország ami számára bizonytalan, de tavaly is 520 ezer forintot kaptak.

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki a 2015. évi Ladány Napja
költségvetésének tervezetét 1970 ezer forint kiadással elfogadja, melynek fedezetéül a 2014.
évi Leader utófinanszírozású pályázat visszatérüléséből 1350 ezer forint és a várható
bevételekből (helypénz, Szeretlek Magyarország, lakossági támogatások) 900 ezer forint
szolgáljon? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:
33/2015.(II.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat 2015. évi Ladány Napja költségvetésére.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2015. évi Ladány Napja költségvetésének tervezetét 1970 ezer forint kiadással,
melynek fedezetéül a 2014. évi Leader utófinanszírozású pályázat visszatérüléséből
1350 ezer forint és a várható bevételekből (helypénz, Szeretlek Magyarország, lakossági támogatások) 900 ezer forint szolgáljon.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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7. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Csatornamű
Víziközmű-társulat között kötendő Társberuházói megállapodás elfogadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi
pontot.
Drávucz Katalin polgármester: korábban beszéltek róla, hogy egy társberuházói megállapodás talán lefedhetné azt az összeget, amit az előző Képviselő-testület az előző szennyvíz beruházás során elköltött. Hogy ne terhelje az önkormányzatot a visszafizetési kötelezettség, a
pénzügyi osztály és az ügyvédek segítségével kikalkulálásra került azaz összeg, amelyet jogszerűen költöttek el, ezért nem kell az önkormányzatnak vissza fizetni. Vizi-közmű társulatnak is és a Képviselő-testületnek is el kell fogadni, hogy a megállapodás megköthető legyen.
Vizi-közmű felügyeleti szervétől, a KÖTIVIZIG ügyvédjétől egy olyan irat érkezett, hogy
utólag nem lehet kötni társberuházói megállapodást, Nagy valószínűséggel vissza kell fizetni
a teljes összeget. Jövő héten mennek alpolgármester asszonnyal, és a szennyvíz beruházás
jogi képviselőjével a KÖTIVIZIG-hez, egy tárgyalásra, a helyzet rendezésére, már csak azért
is, mert a rendőrségtől van egy olyan jegyzőkönyv, amelyben az van leírva, hogy a pénz jogszerűen lett elköltve. El kellene dönteni a felügyeleti szervnek, hogy jogszerűen lett-e elköltve, és akkor nem kell visszafizetni, vagy nem költhette el jogszerűen és akkor tegye meg azokat a jogi lépéseket, amellyel visszafizetésre kötelezi az önkormányzatot illetve azokat a vezetőket, akik ezt korábban megtették. Egyenlőre, egy elvi hozzájárulást kérnek a Képviselőtestülettől, hogy a továbbiakban eljárhassanak. Ezzel nagyon sok kérdés tisztázódhatna.
Amennyiben ez a Társberuházói megállapodási forma lényegesen nem változna, akkor kérnek
egy felhatalmazást, amennyiben lényegesen változni fog, akkor természetesen újból hozzák a
testület elé.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Csatornamű Víziközmű-társulat között kötendő Társberuházói megállapodást elfogadja, és javasolja Drávucz Katalin polgármester felhatalmazását a Társberuházói megállapodás aláírására? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:
34/2015.(II.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Csatornamű
Víziközmű-társulat között kötendő Társberuházói megállapodás elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Csatornamű Víziközműtársulat között kötendő Társberuházói megállapodást az előterjesztés szerint.
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Javasolja Drávucz Katalin polgármester felhatalmazását a Társberuházói megállapodás
aláírására.

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

8. NAPIRENDI PONT
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú módosítása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi
pontot.
Drávucz Katalin polgármester: 2012-ben lett aláírva üzemeltetési szerződés, amelyben a
bérleti díjnál nem volt konkrét összeg meghatározva, hanem így szerepelt, hogy a „bérleti díj
a vízi-közművek tárgyévre eső amortizációjával egyezik meg. Ez lett megállapítva 3 millió
forint + Áfában. 2013-ban ezt megkapták előlegként, amikor a szennyvíz pályázat indult, akkor nem volt így lefektetve, ezért szükséges ez most.
Lajkó Terézia jegyző: írják, hogy a miniszteri rendelet megjelenéséig 3 millió forintban állapítják meg.
Bagi Zsolt bizottság elnöke: akkor nem lehet az amortizációhoz kötni?
Tóth Imre: ha a mi tulajdonunk, akkor az amortizációt mi számoljuk el.
Drávucz Katalin polgármester: átvette üzemeltetésre, ezért ő számolja el az amortizációt.
Tóth Imre: további kérdés, hogy ez az amortizáció egyezik-e azzal amit a NÜVI-nél meghatároztak. Ha mi amortizáljuk 56 millióval ők pedig 3 milliót adnak, akkor valahol pótolni kell
az összeget. Pontosan meg kell nézni az amortizáció összegét.
Cseh Ernőné: külön kell választani, hogy üzemeltetésre átadott eszköz államháztartáson belülre, vagy kívülre lett átadva. Gondolata szerint ez az önkormányzat könyveiben fog szerepelni.
Tóth Imre: a szerződésben úgy volt, hogy az értékcsökkenéssel azonos. Lehet, hogy így sem
kapnak egy fillért sem, de nem kell az amortizációt elszámolni. Jobban át kellene gondolni.
Jól van-e kiszámolva, nehogy csapda legyen benne.
Drávucz Katalin polgármester: az összeg már úgy jött, hogy amit nem használtak fel a rendszer felújítására, karbantartására. Nagy valószínűséggel ez az összeg nem is fog itt maradni,
nagy valószínűséggel nem is itt kell elszámolni, mert akkor tavaly és tavalyelőtt is itt kellett
volna. Nagy valószínűséggel ebből az összegből fedezi a hálózat karbantartását, felújítását.
Tóth Imre: abban bízik, hogy az értékcsökkenés nincs nálunk elszámolva. Véleménye szerint, mivel ez önkormányzati vagyontárgy, itt kell elszámolni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: azt írja, hogy a vízi-közmű szolgáltatásért felelős miniszter rendeletének hatályba lépéséig. Akkor valamilyen rendeletet várnak, hogy mit lehet törvényesen
kifizetni.
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