VI.

Iktatószám: 317-4/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o s üléséről

36/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

37/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

11. napirendi pont felvétele

38/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
39/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
40/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
41/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
42/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

12. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztására

43/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása

44/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására

45/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-

Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket

13. napirendi pont felvétele
Napirend megállapításáról
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről

1

Közbeszerzési Bizottság határozata

kérők belépési hozzájárulására

46/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
47/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Beszámoló a NÜVI működéséről
Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának (2014-2019) elfogadására

48/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Vakok és Csökkentlátók Klubja 2015.
évi támogatására

49/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 2015. évi
támogatására

50/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Postagalambsport Egyesület 2015. évi támogatására

51/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Mozgássérültek Egyesülete 2015. évi
támogatására

52/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány
2015. évi támogatására

53/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Egyetértés Sportegyesület 2015. évi
támogatására

54/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Életet az éveknek Hagyományőrző
Klub 2015. évi támogatására

55/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Új Iskoláért Alapítvány 2015. évi támogatására

56/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását
Segítő Alapítvány 2015. évi támogatására

57/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Csillogó Szemekért Alapítvány 2015.
évi támogatására

58/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas
Klub 2015. évi támogatására

59/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagyközségi Polgárőrség 2015. évi
támogatására

60/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Magyar Vöröskereszt 2015. évi támogatására

61/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Gazdakör 2015. évi támogatására

62/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Gaál István Helytörténeti kör 2015. évi
támogatására
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63/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagycsaládosok Egyesülete 2015. évi
támogatására

64/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Összhang Művészeti Tehetséggondozó
Alapítvány 2015. évi támogatására

65/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányért Egyesület 2015. évi támogatására

66/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagyközségi Polgárőrség 2015. évi
támogatásának módosítására

67/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a nonprofit szervezetek részére tartalék
alap képzésére 2015. évben

68/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

69/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az
Ádám Jenő Zeneiskola között kötendő együttműködési megállapodásra

70/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés
a
Jászladányi
Csatornamű
Víziközmű Társulat irányába fennálló kölcsöntartozás visszafizetéséről

71/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem

72/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
73/2015. (III.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladányért Egyesület székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti
Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú módosítás elfogadására
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. március 25-én 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
Donkó Veronika

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

polgármester
jegyző
aljegyző
pénzügyi osztályvezető
alpolgármester

Müllerné Braun Erika
Gonda József

SzGySzK vezetője
NÜVI vezetőja

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Kovács Zsuzsanna 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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

36/2015. (III.25.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2015. március 25-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. Javasolja, hogy 11. napirendi pontként a Baginé Gavaldik Lívia
által, szakmai egyesület székhelyhasználat engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmét megtárgyalni. 12. napirendi pontként a Jászladányért Egyesület székhelyhasználat engedélyezését,
13. napirendi pontként pedig a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú módosítás elfogadásáról készült előterjesztést. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani ezen kívül?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülésben 11.
napirendi pontként a Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelmét tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
37/2015. (III.25.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
11. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
11. / Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülésben 12.
napirendi pontként a Jászladányért Egyesület Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelmét
tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
38/2015. (III.25.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
12. napirendi pont felvétele
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
12. / Jászladányért Egyesület székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülésben 13.
napirendi pontként a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közötti Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú módosítás elfogadásának előterjesztését
tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
39/2015. (III.25.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
13. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
13./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság közötti Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú módosítás elfogadására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi ki fogadja el a nyílt ülés 13 nyílt, és 1 zárt
napirendi pontból álló napirendjét, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

40/2015.(III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

6

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2015. március 25-i soros ülése a módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

2./

Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező
cég kiválasztása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

3./

Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

4./

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj),
valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Gonda József intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

5./

Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

6./

Beszámoló a NÜVI működéséről
Előadó:
Gonda József intézményvezető

7./

Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának (2014-2019) elfogadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

8./

Javaslat a nonprofit szervezetek 2015. évi támogatásának felosztására
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

9./

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az Ádám
Jenő Zeneiskola között kötendő együttműködési megállapodásra
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

10./ Előterjesztés a Jászladányi Csatornamű Víziközmű Társulat irányába
fennálló kölcsöntartozási visszafizetéséről
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
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11./ Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
12./ Jászladányért Egyesület székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

13./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság közötti Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú módosítás elfogadására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés
14./ Előterjesztés gondozási és étkezési díjhátralék törlésére
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető

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

1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó:
Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

Bagi Zsolt bizottsági elnök: A beszámolót írásban megkapták, Kapitány Úr pedig a testületi
ülésen fog megjelenni.
Drávucz Katalin polgármester: nem minden bizottsági tag lesz a testületi ülésen jelen, most
lehetősége van véleményét elmondani.
Major Antal: a beszámoló pontosan hozza azokat az adatokat, amelyekben javulás mutatkozik, és az életben is javulás mutatkozik a közrendben, bár rendkívül fertőzött terület. Összefogással a polgárőrség és a rendőrség eredményesen tud működni, megbirkózni a feladattal. A
jelentést elfogadásra javasolja.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a fölmerült kérdéseket továbbítják a Képviselő-testület ülésére. A
statisztikával kapcsolatban van valakinek hozzáfűznivalója? Csak 8 esetben fordult elő kábítószer fogyasztás?
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Donkó Veronika: a kábítószer fogyasztást nehéz bizonyítani. Sokkal több esetről van tudomása az embereknek. A rendőrségnek bizonyára csak ennyiről. A törvények erre adnak lehetőséget.
Müllerné Braun Erika: a törvények pontosan leírják mi minősül kábítószernek, ezek bizonyára tudatmódosítók.
Bertalan László: köszöni Major Antal szavait, jövőben is igyekeznek, és tovább segítik a
rendőrség munkáját. Kábítószert nem találtak Ladányon, amit használnak az tudatmódosító
szer, amit azonban a törvény nem büntet.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a közrend, közbiztonság
helyzetéről a beszámolót az előterjesztett formában, azzal a kiegészítéssel, hogy kérdéseiket a
Képviselő-testület 2015. március 26. ülésen kívánja dr. Körei-Nagy József rendőrparancsnok
részére tolmácsolni ? A bizottság 6 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot
hozza:
41/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről az előterjesztett formában, azzal a
kiegészítéssel, hogy kérdéseiket a Képviselő-testület 2015. március 26. ülésen kívánja
dr. Körei-Nagy József rendőrparancsnok részére tolmácsolni.

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

2. NAPIRENDI PONT
Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: az előterjesztést írásban megkapták. Felkéri Drávucz Katalin
polgármestert ismertesse a napirendi pontot.
Drávucz Katalin polgármester: a Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy Jászladány
Rendezési tervét módosítani szükséges. Ehhez három árajánlatot kértek be, ezek közül kell
kiválasztani a legkedvezőbbet, amely az Architech Építész Kft ajánlata. Javasolja az
Architech Építész Kft megbízását a rendezési terv módosításával.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához szükséges terv elkészítésére az
ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) árajánlatát 1.900.000,- Ft + ÁFA,
azaz bruttó 2.413.000,- Ft összegben? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:
42/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához
szükséges terv elkészítésére az ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy
park 8.) árajánlatának elfogadását 1.900.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.413.000,- Ft
összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében a várható
többletbevételek terhére biztosítja.
Képviselő-testület bízza meg Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására.

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

3. NAPIRENDI PONT
Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi
pontot.
Drávucz Katalin polgármester: A Tisza utca végén lévő szántó megvásárlásáról korábban
döntött a testület, azzal a céllal, hogy ott utat nyisson. Megvásárlás, átminősítés után út tervet
kell készíteni ahhoz, hogy út készülhessen ott. Három árajánlatot kértek be, a legkedvezőbbet
szükséges választani, ez pedig a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.
Gyárfás Lajos: lehetséges-e az hogy mikorra a tervező végez a terv elkészül módosíthatják-e
a vállalt összeget?
Drávucz Katalin polgármester: nem olyan nem fordulhat elő.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány, Tisza utca
meghosszabbításához (a 3227-es számú Újszász-Jászapáti összekötő útig) szükséges útterv
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elkészítésére a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) árajánlatát bruttó 698.500,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében a várható többletbevétele terhére biztosítja. Képviselő-testület bízza meg
Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására, miután a 070/1 hrsz-ú szántó az önkormányzat tulajdonába kerül.
A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

43/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány, Tisza utca meghosszabbításához (a 3227-es számú Újszász-Jászapáti
összekötő útig) szükséges útterv elkészítésére a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.
(5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) árajánlatát bruttó 698.500,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében a várható többletbevétele terhére biztosítja.
Képviselő-testület bízza meg Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására,
miután a 070/1 hrsz-ú szántó az önkormányzat tulajdonába kerül.

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

4. NAPIRENDI PONT
Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Gonda József intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Lajkó Terézia jegyző: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Nyersanyag norma kiszámítás érkezett a NÜVI gazdaságvezetőjétől is és az SzGySzK intézményvezetőjétől is. Tegnapi
napon tárgyalta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság is. Az előterjesztők nem kívánják emelni a díjat.
Drávucz Katalin polgármester: bár lehet hogy az intézményvezető nem tud választ adni, de
mégis fölteszi a kérdést, hogy az ÁFA miért van elszámolva a dologi kiadásokban? Mezei
Norbertet kérdezi, így helyes ez a számítás? Az önköltségszámítás nettó áron történik?
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Mezei Norbert: nem szokták az önköltségnél az ÁFÁ-t számolni.
Lajkó Terézia jegyző: gazdaságvezető asszony azt mondta, hogy ezek ÁFA nélküliek.
Gonda József: nem biztos, hogy jót mond, de valamennyi ÁFÁ-t be kell számolni.
Drávucz Katalin polgármester: éves szinten 14 millió forint ÁFÁ-t nem lehet visszaigényelni? Az nagyon sok.
Mezei Norbert: NÜVI az ételeket elkészíti és 27 %-os ÁFÁ-val számlázza ki, melyet befizet.
Ami nyersanyagot vásárol, annak egy részét pl pékárut, tejtermékeket 18 %-os ÁFÁ-val vásárolja. A különbséget be kell fizetni a NAV-nak. Vannak olyan termékek is amiket ingyen kap
meg, ezek után is be kell fizetni az ÁFÁ-t.
Drávucz Katalin polgármester: kéri, hogy Képviselő-testületi ülésre ellenőrizzék le a számításokat.
Gonda József: ígéri, utána számolnak.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: amit a közcélú munkával megtermelnek, azután ÁFÁ-t kell fizetni?
Tóth Imre: nem azután, hanem az étel után, amit készítenek belőle.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a gyermekétkeztetés térítési
díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési
díj) felülvizsgálatát, és nem javasolja a Képviselő-testületnek 10/2001.(V.25.)sz. a személyes
gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 2. számú melléklete, valamint a
12/2005.(VII.1.) sz. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 2. számú melléklet által meghatározott díjak módosítását, figyelemmel a vonatkozó önköltség számításra (SzGySzK, NÜVI) ?
A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

44/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális
ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a gyermekétkeztetés térítési
díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi
térítési díj) felülvizsgálatát és nem javasolja a Képviselő-testületnek
10/2001.(V.25.)sz. a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet
2. számú melléklete, valamint a 12/2005.(VII.1.) sz. a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 2. számú melléklet által meghatározott díjak módosítását, figyelemmel a
vonatkozó önköltség számításra (SzGySzK, NÜVI)

12

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

5. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Müllerné Baraun Erika intézményvezetőt a napirendi pont
ismertetésére.
Müllerné Braun Erika: a szociális törvény 2015. január 1-től változott, mely az öngondoskodást részesíti előnyben, bevezeti a belépési díjat a normál, nem pedig az emelt díjas szobákra. Az múlt héten voltak szociális road shawe-n, ahol megtudták, az államtitkárságtól hogy
nagyon kevés intézmény van, ahol a belépési hozzájárulást bevezetik. Azt javasolja, hogy
mivel a jászladányi emberek jövedelme kicsi, és nem adnak semmi luxust az intézményben,
ami indokolná a belépési díj bevezetését. A térítési díj és az állami finanszírozás pedig szinte
lefedezi az intézmény fenntartását. A bevezetése konfliktusra adna okot a lakók között.

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki a javasolja elfogadásra az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására vonatkozó előterjesztést? A bizottság 6
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

45/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására vonatkozó előterjesztést.
Figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés j) pontjára a Képviselő-testület az idősek otthona tartós
bentlakásos intézménye esetében nem határoz meg olyan férőhelyeket, amelyek csak
belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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6. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a NÜVI működéséről
Előadó:
Gonda József intézményvezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Gonda József intézményvezetőt a napirendi pont ismertetésére.
Gonda József: kiegészíteni nem kívánja, azonban amennyiben kérdéseik vannak arra készséggel válaszol. A NÜVI-ben a munkákat a közcélú dolgozókkal szorosan kiegészítve szokták
végezni.
Drávucz Katalin polgármester: a konyha ételszállító autója borzasztó állapotban van.
Bertalan László: kérdezi, lesz-e arra lehetőség, hogy a konyha udvarát lebetonozzák?
Major Antal: érdeklődik, hogy a szennyvíz beruházásban részt tudnak-e venni, hiszen számoltak vele.
Bertalan László: ha azt munkát amit erre az évre terveztek eltudják végezni, elégedettek lehetnek.
Gonda József: az autó nagyon rossz állapotban van, de amíg javítható, addig javítgatják.
Drávucz Katalin polgármester: a támogató szervezet az Európai Unió által támogatott beruházásban nem vehetnek részt. Házi bekötések esetében már vállalhat munkát.
Lajkó Terézia jegyző: az utolsó bekezdésben említi, hogy a peres eljárás folyamatosan zajlott.
Gonda József: első fokon nyertesként hozták ki a NÜVI-t, és kötelezték az alapítványi iskolát, hogy térítse meg a 15 millió forintos étkezést, mely kamataival együtt 31 millió forint.
Drávucz Katalin polgármester: ez az első fok ítélete, de fellebbezett az alapítvány. Véleményük szerint az alapítvány nem volt felelős az iskola tartozásaiért. Mivel azonban az alapítvány kapta a támogatásokat, amiből fedezték az étkeztetést, ezért egyértelműen felelős az
alapítvány. Hiába szűnt meg az iskola, az alapítványnak kötelessége helyt állni. Ők ezt kérdőjelezik meg.
Major Antal: ha megnyerik ezt a pert, akkor ki fizeti meg a megítélt összeget?
Drávucz Katalin polgármester: ez csak erkölcsi győzelem.
Major Antal: ennek nincs ÁFA vonzata? Mert akkor vissza lehetne igényelni.
Mezei Norbert: az étkezés után a számlák megszülettek, be lett fizetve az ÁFA.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a NÜVI
működéséről készült beszámolót, az előterjesztett formában? A bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

46/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Beszámoló a NÜVI működéséről
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a NÜVI működéséről készült beszámolót, az előterjesztett formában.

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

7. NAPIRENDI PONT
Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának (2014-2019) elfogadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert a napirendi pont ismertetésére.
Drávucz Katalin polgármester: február 24-én küldött e-mailben kérte a képviselőket a tervezet véleményezésére. Egyedül Bagi Zsolt képviselőtől kapott véleményt, melyben azt írta, a
közmunka ne lehetőség legyen, hanem olyan kényszer, hogy inkább vállalja a bejelentett állást. Iparűzési adó csökkentést javasol 0,1 illetve 0,2 %-at. Új adóként egységes ingatlanadót
javasol, olyan formában, hogy kapjon az mentességet, aki rendben tartja tulajdonát és környékét. E javaslatokat nem dolgozta bele a programba, mert nem ért vele egyet. Erről a javaslatról a bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek kell dönteni-e.
Major Antal: támogatja az előterjesztésben foglalt programot, de várossá válás sikere esetén
ezeket a tennivalókat végre kell hajtani. Azonban bővítené 17. pontként egy sportcsarnok építésével.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: ciklus programban szerepel ingatlanadó bevezetésének lehetősége. Első sorban mint jászladányi lakos, másod sorban mint képviselő jegyzi meg, hogy a település etnikai arányszáma egyre jobban változik sajnos, a teherviselő képesség azonban nem
változik olyan mértékben. Minden arról szól, hogy ezt a réteget fel kell emelni. Ezzel próbálkoznak de nem bírják. Nem csak Jászladány nem bírja, hanem az egész magyar társadalom.
10-15 éven belül ez robbanni fog és ott lesz előttünk Tiszabő példája. Majdnem hogy gúnyt
űznek abból, amit februárban tettek az illegális áramvételezők ellen. Majdnem másfél hónap
telt el, hogy itt ezeket megszüntessék. De nagy része vissza van kötve, és röhögnek. Csak
bosszankodni tudunk rajtuk. Elkészült a Roma Integrációs Program. Van neki eredménye? Az
eltelt 13 évben nem történt előrelépés, és nem a mi részünkről. Nem látszik az a szándék,
hogy el kívánják fogadni a feléjük nyújtott segítséget.
Ha a Józsefvárosban meg lehet tenni, hogy arra vetnek ki ingatlanadót, amelyekben nincs lakó, akkor miért nem lehet megtenni itt, hogy a rendezetlen ingatlanokra lenne adó kivetve. Az
iparűzési adó terén: ha csökkenne az adó, több vállalkozás jelenne-e meg. Nem tudja a környező települések tapasztalata mi, és a maximumon van-e az adó?
Bertalan László: sok mindent hasonlóképen lát, örült az E-on akció sikerének. Sok olyan
vállalkozás van Jászladányon, ami nem jászladányi székhelyű, és az itt megkeresett jövedel15

met elviszik más településekre. Ezekre kellene valamilyen plusz adót kivetni. Vannak olyanok, akik elköltöztek Jászladányról, de visszajárnak dolgozni, vagy a vállalkozásuk itt van.
Major Antal: a 2015. évi költségvetés tárgyalásakor ilyen javaslattal kívánt előállni. 2015ben és 2016-ban még igen, de utána nem biztos, hogy elégséges lesz a programban leírt fejlesztésekre a bevétel még saját erőre sem. Ez az anyag nagyon jó, mert benne van az is, hogy
milyen plusz bevételeket kell előteremteni, a végrehajtásához. Bagi Zsolt javaslatával szemben nem csökkentené a helyi adókat. De az hogy ingatlanadóról, útadóról, nehézgép adóról
beszélni kell, szinten kell tartani, mert szükség lehet a bevezetésükről a fejlődés érdekében.
Esetlegesen a kereskedelmet is lehetne bővíteni. Nagyon jónak tatja a Gazdasági Programot,
mert átfogóan foglalkozik a múlttal és a jövővel is megfelelő mélységig.
Drávucz Katalin polgármester: a közmunka ne lehetőség, hanem kényszer legyen, ez nem itt
fog eldőlni. Tudjuk, hogy milyen réteg él Ladányon, vagy kezdünk velük valamit, és abból
profitál az önkormányzat, mint ahogyan az elmúlt években megpróbáltuk megtenni, vagy nem
közfoglalkoztatunk, és magukra hagyjuk ezeket az embereket, és attól a lehetőségtől is elzárjuk magunkat, ami még volt. Ez iszonyatosan sok munka, energia, és nincs annyi eredménye,
mint amennyit belefektetünk, ezt látni. Most ez a lehetőség van, ezt próbáljuk kihasználni. Az
iparűzési adó csökkentésével kapcsolatban: nem tudunk olyan feltételeket, helyszíneket teremteni ami ide csalná a vállalkozókat. Olyan az infrastruktúra, hogy szinte megközelíthetetlen a település. Adó csökkentése miatt nem jön ide vállalkozás. Az ingatlan adót be lehet vezetni egységesen, amely a kommunális adó, ezen felül ki lehet még vetni adót, de arra akinek
nincs kerítése, rendezetlen az udvara, de nem fogjuk tőle behajtani. Ezt a helyi szinten nem
tudjuk megoldani.
Major Antal: vannak megnyert kisebb pályázatok, amelyeknél fontos lenne, hogy helyi vállalkozók végezzék el. Ezt a 8 beruházást helyi vállalkozókkal kellene megvalósítani.
Major Ferencné alpolgármester: szociálisan érzékeny, a kézzel meg nem fogható TÁMOP
pályázatok felvállalása, végzése nélkül sokkal hamarabb jutnának el Tiszabura helyzetébe. A
Ciklus Program 3.1 pontra szeretné felhívni a figyelmet, mely hivatkozik a Roma Integrációs
Programra, és a Helyi Esélyegyenlőségi Programra. Javasolja, hogy kezdjék el ennek a megvalósítását.
Lajkó Terézia jegyző: megfigyelhető az a tendencia, hogy az állam magához vonja a különböző segélyezési formákat, és a járási hivatallal láttatja el ezeket. Az önkormányzatoknak
nincs jogkörük, hatáskörük ezekbe beleszólni. Az önkormányzat alkotott egy támogatási rendeletet, melybe olyan segélyezési formákat vezessenek be, amelyek nem csak a mélyszegénységben élők kaphatnak. Pl magas a gyógyszerfogyasztásuk. Próbálják olyan segélyezési formákat kialakítani, hogy minél szélesebb réteget lehessen támogatni, lehetőleg nem készpénzzel, hanem élelmiszercsomaggal, tüzelővel.
Drávucz Katalin polgármester: visszatérve az energetikai projektre, minden pályázat esetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Gond a helyi vállalkozókkal, hogy nem felelnek
meg a közbeszerzési törvény előírásainak. Ezért nem tud pályázni a munkára. Keresett már
meg helyi vállalkozókat, de sokan számlát sem tudnának adni. Pályázat esetén ezt nagyon
keményen ellenőrzik.
Mezei Norbert: a helyi vállalkozók között nincs olyan, aki pályázatot tudna írni. Lehet, hogy
valamely civil szervezet felvállalhatná ezt a feladatot.
Tóth Imre: a kereskedelemre visszatérve lehetne idehozni Penny Marketet, vagy Palóc
Nagykereskedelmi Kft-t, ami gazdaságos lenne, de több helyi vállalkozó menne tönkre. Túltelített a kereskedelem, és senki sem akar szakmunkás lenni. Azt hiszik, a kereskedelemben
nem kell dolgozni.
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja az önkormányzat Gazdasági Programjának (2014-2019) azzal a kiegészítéssel, hogy 17. pontként kerüljön
bele a Sportcsarnok építés lehetőségének keresése, építése? A bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

47/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának (2014-2019) elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat Gazdasági Programjának (2014-2019) azzal a kiegészítéssel, hogy
17. pontként kerüljön bele a Sportcsarnok építés lehetőségének keresése, építése.

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

8. NAPIRENDI PONT
Javaslat a nonprofit szervezetek 2015. évi támogatásának felosztására
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: a költségvetésben 3 millió forintos keret került meghatározásra.
A mellékelt táblázat tartalmazza az elmúlt évi kérelmeket és megítélt támogatásokat, valamint
az erre az évre vonatkozó kérelmeket. Amely egyesület nem írt összeget az csillaggal lett jelölve.
Major Antal: javasolja, hogy az Egyetértés Sportegyesület 1,5 millió forintot kapjon, és a
felszabadult összeget a csillaggal jelölt egyesületek kapják meg.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: ebben az esetben 460 ezer forint marad, és kereten belül marad a
felhasználás. Maradjon tartalék ebből az összegből, vagy későbbi felhasználásra szükséges-e
félre tenni?
Drávucz Katalin polgármester: a Környezetvédő nyugdíjas Klubot szeretnénk ösztönözni
arra, hogy bejegyeztessék magukat a bíróságon, hogy bejegyzett civil szervezet legyenek,
tudjanak pályázni. Az oromhegyesi testvér település szeretne közös pályázatot benyújtani,
viszont ahhoz bejegyzett egyesületnek kell lenni. A bejegyzés ügyvédi költségét azonban
mely 50 ezer forint nem tudják magukra vállalni. Ebben kellene segítségükre lenni.
Mezei Norbert: célszerű lenne egyesületenként végig menni, és meghatározni a támogatás
összegét.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Vakok és Csökkentlátók Klubja, 20 000
forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a Vakok és Csökkentlátók
Klubja, 20 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:
48/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Vakok és Csökkentlátók Klubja 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Vakok és Csökkentlátók Klubja, 20 000 forinttal történő támogatását a 2015. évi
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy az Arany Ősz Nyugdíjas Klub, 30 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja az Arany Ősz Nyugdíjas
Klub, 30 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:
49/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Arany Ősz Nyugdíjas Klub, 30 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Jászladányi Postagalambsport Egyesület,
30 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Jászladányi Postagalambsport Egyesület, 30 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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50/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Postagalambsport Egyesület 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Postagalambsport Egyesület, 30 000 forinttal történő támogatását, a
2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Mozgássérültek Egyesülete, 30 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Mozgássérültek Egyesülete, 30 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
51/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Mozgássérültek Egyesülete 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Mozgássérültek Egyesülete, 30 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány, 50 000
forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Gyermekek Mosolyáért
Közalapítvány, 50 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
52/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 2015. évi támogatására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány, 50 000 forinttal történő támogatását, a
2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy az Egyetértés Sportegyesület, 1 500 000 forint
támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja az Egyetértés Sportegyesület, 1 500 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 4 igen 2 nem szavazattal elfogadja
és a következő határozatot hozza:
53/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Egyetértés Sportegyesület 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Egyetértés Sportegyesület, 1 500 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy az Életet az éveknek Hagyományőrző Klub,
10 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja az Életet az éveknek Hagyományőrző Klub, 10 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
54/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Életet az éveknek Hagyományőrző Klub 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Életet az éveknek Hagyományőrző Klub, 10 000 forinttal történő támogatását, a
2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.
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Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy az Új Iskoláért Alapítvány, 30 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja az Új Iskoláért Alapítvány,
30 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:
55/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat az Új Iskoláért Alapítvány 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Új Iskoláért Alapítvány, 30 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő
Alapítvány, 100 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány, 100 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
56/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány, 100 000 forinttal történő
támogatását, a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási
keretének terhére.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Csillogó Szemekért Alapítvány, 50 000 forint
támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Csillogó Szemekért Alapítvány, 50 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:
57/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Csillogó Szemekért Alapítvány 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Csillogó Szemekért Alapítvány, 50 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub,
50 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Jászladányi Környezetvédő
Nyugdíjas Klub, 50 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
58/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub, 50 000 forinttal történő támogatását,
a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének
terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Nagyközségi Polgárőrség , 550 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközségi Polgárőrség ,
550 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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59/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközségi Polgárőrség 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközségi Polgárőrség , 550 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Magyar Vöröskereszt, 80 000 forint támogatást
kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Magyar Vöröskereszt,
80 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:
60/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Magyar Vöröskereszt 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Magyar Vöröskereszt, 80 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Jászladányi Gazdakör, 30 000 forint támogatást
kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Jászladányi Gazdakör,
30 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:

61/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Gazdakör 2015. évi támogatására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Gazdakör, 30 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Gaál István Helytörténeti kör, 30 000 forint
támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Gaál István Helytörténeti
kör, 30 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
62/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Gaál István Helytörténeti kör 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Gaál István Helytörténeti kör, 30 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Nagycsaládosok Egyesülete, 50 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagycsaládosok Egyesülete, 50 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
63/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Nagycsaládosok Egyesülete 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagycsaládosok Egyesülete, 50 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy az Összhang Művészeti Tehetséggondozó Alapítvány, 30 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Összhang Művészeti Tehetséggondozó Alapítvány, 30 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
64/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Összhang Művészeti Tehetséggondozó Alapítvány 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Összhang Művészeti Tehetséggondozó Alapítvány, 30 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a Jászladányért Egyesület, 80 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Jászladányért Egyesület,
80 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:
65/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányért Egyesület 2015. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányért Egyesület, 80 000 forinttal történő támogatását, a 2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Major Antal: módosítani kívánja, hogy a Nagyközségi Polgárőrség, plusz 100 000 forintot,
összesen 650 000 forint támogatást kapjon.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi a módosító indítványt, ki az aki elfogadja a
Nagyközségi Polgárőrség, 650 000 forinttal történő támogatását? A bizottság 4 igen 0 nem 2
tartózkodó szavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
66/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközségi Polgárőrség 2015. évi támogatásának módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközségi Polgárőrség támogatásának, 650 000 forintra történő módosítását, a
2015. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja, hogy a megmaradt 150 000 forint kerüljön tartalékba,
melyből a Környezetvédő Nyugdíjas Klub bírósági bejegyzésének költségeire és a Jászladányi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részesülhet, amennyiben működése megfelel a jogi normáknak.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja 150 ezer forint
tartalék képzését, melyből a Környezetvédő Nyugdíjas Klub a bírósági bejegyzés költségeire
kapjon támogatást valamint a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, amennyiben
működése megfelel a jogi normáknak. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
67/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a nonprofit szervezetek részére tartalékalap képzésére 2015. évben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 150 ezer forint tartalék képzését, melyből a Környezetvédő Nyugdíjas Klub a bírósági bejegyzés költségeire kapjon támogatást valamint a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, amennyiben működése megfelel a jogi normáknak.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Tóth Imre távozik, a helyiségből a Bizottság létszáma 5 főre módosul
mely továbbra is határozatképes.

Bagi Zsolt bizottsági elnök: az ülés elején Tóth Imre lett megválasztva jegyzőkönyv hitelesítőnek. Az ülésről való távozása miatt javaslom, hogy Bertalan László képviselő legyen az
elkövetkezendő napirendi pontoknál a jegyzőkönyv hitelesítő.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Bertalan Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

68/2015. (III.25.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2015. március 25-i PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére 9. Napirendi ponttól kezdődően Bertalan Lászlót jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

9. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az Ádám Jenő Zeneiskola között
kötendő együttműködési megállapodásra
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt ismertesse a napirendi pontot.
Lajkó Terézia jegyző: Vajna Katalin az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatója fordult az önkormányzathoz, hogy ellenőrzést vár, mely lehet, hogy kifogásolná az együttműködési megállapodást mivel már régi, ezért kéri az új megkötését.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat és az Ádám Jenő Zeneiskola közötti együttműködési megállapodás ismételt
megkötését az előterjesztett formában? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:
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69/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az Ádám Jenő Zeneiskola között kötendő
együttműködési megállapodásra

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az Ádám Jenő Zeneiskola közötti
együttműködési megállapodás ismételt megkötését az előterjesztett formában.
A Képviselő-testület bízza meg Drávucz Katalin polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírásával.
Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

10. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászladányi Csatornamű Víziközmű Társulat irányába fennálló kölcsöntartozási visszafizetéséről
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi
pontot.
Drávucz Katalin polgármester: a víziközmű társulattól az önkormányzat 7,7 millió forintot
kölcsön kapott, mely visszafizetésére többször felszólított. Legutóbb a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mint felügyeleti szerv is felszólította az önkormányzatot a visszafizetésre. A szennyvíz beruházási pályázat az első fordulójának önerejére
lett elköltve ez az összeg.
Major Ferencné alpolgármester:
A következő lépés az volt, hogy az önkormányzat pályázott az önerőre, melyet meg is nyert.
Az ennek az összegnek a felét jelentette, mely 2013. júniusában realizálódott. A Képviselőtestület álláspontja az volt, hogy csak azt az önerő részt kell visszafizetni, ami a pályázat által
nem lefedett. A 3702 ezer forintból 2013. decemberében az önkormányzat 1 millió forintot
visszafizetett. A szeptemberi tárgyaláskor a vélemény az volt, hogy a 2702 ezer forintot akkor
fizeti vissza az önkormányzat, ha azt jogszerűen teheti, és létrejön a társberuházói pályázat az
önkormányzat és a viziközmű között. A kiegészítő támogatás keretében megkapta az önkormányzat a 2,055 millió forintot, melyet szinte azonnal vissza is utaltak a viziközmű számlájára.
A Jászladányi Víziközmű Társulat a közgyűlésekről a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóságot tájékoztatta, melyre minden esetben törvényességi ellenőrzés keretében küldött egy tájékoztatást. Ezt megsokallva, Polgármester asszonnyal, a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal személyes egyeztetést folytattak. Az álláspontjuk a teljes 7,7 millió forint visszafizetése volt, illetve most már csak a 4645 ezer forint. A személyes megbeszélés alkalmával eljutottak arra a szintre, hogy elfogadják, hogy az
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önkormányzat az előkészítő költségekre költötte el a 7,7 millió forintot, amit számlával is
igazolt, azonban akkor is azt tartja helyesnek ha végig futtatják a pénzügyi rendező tételeket:
ha visszautalják a 4645 ezer forintot, majd kezdeményezzik a viziközmű társulattal az egyeztetést, ahol bemutatva az önkormányzat nevére szóló számlákat, melyek igazolják, hogy az
előkészítő költségek lettek átutalva, jegyzőkönyv készül erről, közben a társberuházói megállapodás is aláírásra kerül, utolsó lépésként a víziközmű visszautalja azt az összeget, melyet
más forrásból nem tudtunk az első körben kifizetni. Közben a viziközmű társulat elnökét
2014. december 19-én visszahívta a közgyűlés.
Drávucz Katalin polgármester: tulajdonképpen a kölcsön kapott pénzt visszafizetjük, majd
elszámolva vele visszakapjuk.
Lajkó Terézia jegyző: a kiegészítő támogatásként kapott 2,055 millió forint felhasználása így
megfelelő lesz? – kérdezi Mezei Norberttől.
Mezei Norbert: igen, az elszámolás már megtörtént, elfogadták.
Major Ferencné alpolgármester: e nélkül a végkifejlet az lehetett volna, hogy végrehajtást
kérnek az önkormányzat ellen.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki, elfogadásra javasolja a Jászladányi
Csatornamű Víziközmű Társulat irányába fennálló 4.645.000,- Ft – kölcsöntartozás visszafizetését, a folyamatban lévő szennyvízberuházás megvalósulása érdekében? A bizottság 5
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

70/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Előterjesztés a Jászladányi Csatornamű Víziközmű Társulat irányába fennálló kölcsöntartozás visszafizetéséről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Csatornamű Víziközmű Társulat irányába fennálló 4.645.000,- Ft –
kölcsöntartozás visszafizetését, a folyamatban lévő szennyvízberuházás megvalósulása
érdekében.

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

11. NAPIRENDI PONT
Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Major Ferencné alpolgármestert ismertesse a napirendi
pontot.
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Major Ferencné alpolgármester: Baginé Gavaldik Líviáék szakmai egyesületet alapítottak,
ahhoz azonban, hogy az egyesület bejegyzésre kerüljön székhely használati engedéllyel is
rendelkezniük kell. Az egyesület alapítói a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
dolgozói és a 3. számú szakmai központ dolgozói is nagy számban részt vesznek, illetve az
érdemi szakmai munkát is Jászladányra tervezi tenni. Ezért fordult azzal a kérelemmel az önkormányzathoz, hogy a Jászladány, Petőfi u. 4. szám alatti önkormányzati ingatlanban az
egyesületi székeléshez a Képviselő-testület járuljon hozzá.
Mellékelve van még egy haszonkölcsön szerződés is, melyre azért van szükség, hogy az önkormányzat a vagyonával jogszerűen rendelkezzen.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja
1. a 2015. március 24-én kelt, Baginé Gavaldik Lívia által, szakmai egyesület székhelyhasználat engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmét.
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el, az önkormányzat,
és a megalapítandó szakmai egyesület között kötendő Haszonkölcsön szerződés tervezet a
kérelem mellékletében foglaltak szerint.
3. A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin polgármestert hogy szerződő félként
– a létrehozandó szakmai egyesület törvényszék általi bejegyzését követően – aláírja a
Haszonkölcsön szerződést a kölcsönadó képviselőjeként.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
71 /2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
1. 2015. március 24-én kelt, Baginé Gavaldik Lívia által, szakmai egyesület
székhelyhasználat engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmét.
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el, az
önkormányzat, és a megalapítandó szakmai egyesület között kötendő Haszonkölcsön szerződés tervezet a kérelem mellékletében foglaltak szerint.
3. A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin polgármestert hogy
szerződő félként – a létrehozandó szakmai egyesület törvényszék általi bejegyzését követően – aláírja a Haszonkölcsön szerződést a kölcsönadó képviselőjeként.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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2./ Képviselő-testület tagjai helyben

12. NAPIRENDI PONT
Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: az elmúlt héten megalakult a Jászladányért Egyesület, mely szintén bejegyzésre vár. Az egyesület elnöke Lajkó Terézia jegyző asszony lett, s számukra is
szükséges a székhelyhasználat engedélyezése.
Lajkó Terézia jegyző: a bejegyzést Dr. Deák Zoltán ügyvéd végzi. Kollégájával Dr Veres
Viktóriával egyeztetve erősítette meg, hogy a Jászladányért Egyesületnek is szüksége van a
székhely használatra, illetve a későbbiek folyamán a haszonkölcsön szerződésre. Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását a székhelyhasználat engedélyezéséhez.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, hogy
1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
Jászladányért Egyesület az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 3. helyrajzi számú, természetben az 5055 Jászladány, Hősök tere 6. szám alatti ingatlan egy helyiségét térítésmentesen székhelyéül használja.
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete haszonkölcsön szerződést
kössön a társadalmi szervezettel, mely szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg az
egyesület törvényszék általi bejegyzését követően.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

72/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladányért Egyesület székhely használat engedélyezés iránti kérelemről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:
1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a Jászladányért Egyesület az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 3. helyrajzi számú, természetben az 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
szám alatti ingatlan egy helyiségét térítésmentesen székhelyéül használja.

2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete haszonkölcsön
szerződést kössön a társadalmi szervezettel, mely szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg az egyesület törvényszék általi bejegyzését követően.
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Felelős: Drávucz Katalin polgármester
Határidő: Törvényszéki bejegyzést követően

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

13. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú módosítás elfogadására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert a napirendi pont
ismertetésére.
Drávucz Katalin polgármester: az elmúlt ülésen nem születet döntés ez ügyben, mivel
szükséges volt utána számolni, hogyan alakult ki a 3 millió forintos bérleti díj. A
Pénzügyi osztály kiszámolta, hogy a tárgyi eszköznyilvántartás szerint az értékcsökkenés 2 920 183 forint. Gyors levél illetve e-mail váltás történt a TRV Zrt-vel, melynek
során sikerült kialkudni, hogy az értékcsökkenést és plusz ÁFÁ-t fizessen az önkormányzatnak a TRV Zrt.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki, elfogadásra javasolja Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság közötti Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú módosítás elfogadását az
előterjesztett formában, melynek aláírásával bízza meg a Képviselő-testület Drávucz Katalin
polgármestert.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

73/2015. (III.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közötti Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú módosítás elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú
módosítás elfogadását az előterjesztett formában, melynek aláírásával bízza meg a
Képviselő-testület Drávucz Katalin polgármestert.
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