VIII.

Iktatószám: 317-5/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. április 29-én megtartott, n y i l t s o r o s üléséről

75/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

76/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
77/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapításáról
Javaslat 2014. évi költségvetés zárszámadási rendeletre

78/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló belső
ellenőri jelentésre

79/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
80/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a 2014. évi pénzmaradvány felosztására
Beszámoló a Mezőőrök 2014. évi tevékenységéről

81/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Beszámoló a Közterület-felügyelők 2014. évi
tevékenységéről

82/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
83/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Eb nyilvántartás megküldése
Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására

84/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogása
anyagi fedezet biztosításával.
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85/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

86/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Ladány-Víz Kft. jogutód nélküli megszűnésének
elhatározásáról

87/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre

88/2015. (IV.29.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Pályázat benyújtására az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott szociális alapszolgáltatások fejlesztésére új gépjármű beszerzésére
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. április 29-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:
Tóth Imre
Bertalan László
Major Antal
Donkó Veronika
Kovács Zsuzsanna

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

polgármester
jegyző
aljegyző
pénzügyi osztályvezető

Silye András
Molnár László
Garicsné Holló Hajnalka
Szabó József
Szabó László
Nagy Péter

Művelődési Ház és Könyvtár vezető
közterület felügyelő
közterület felügyelő
mezőőr
mezőőr
mezőőr

Tóth Imre levezető elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Bagi Zsolt a bizottság elnöke nem tud jelen lenni az ülésen, ezért megkérte annak levezetésére. Megállapítja, hogy a
bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Gyárfás Lajos jelezte távolmaradását. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Bertalan László hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Bertalan Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek?
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

75/2015. (IV.29.) 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. április 29-i PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Bertalan
Lászlót jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Tóth Imre: A meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mindenki megkapta írásban. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani ezen kívül?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.

Tóth Imre szavazásra teszi ki fogadja el a 7 nyílt, és 2 zárt napirendi pontból álló napirendjét, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot
hozza:

76/2015.(IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2015. április 29-i soros ülése a módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
(belső ellenőri jelentés), javaslat zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr,

2./

Javaslat a 2014. évi pénzmaradvány felosztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

3./

Beszámoló a Mezőőrök és Közterület-felügyelők 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Mezőőrök,
Közterület-felügyelők

4./

Előterjesztés a Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására
Előadó: Lovász Imre aljegyző
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5./

Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására, további
működésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

6./

Előterjesztés pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,

7./

Javaslat pályázat benyújtására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott szociális alapszolgáltatások fejlesztésére, új gépjármű beszerzésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,

Zárt ülés:

8./

Előterjesztés a Tisza u. 57. szám (hrsz: 1864) alatti belterületi ingatlan megvásárlására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,

9./

Előterjesztés az Óvoda u. 12. szám (hrsz: 32) alatti belterületi ingatlan 27/40-ed
részének megvásárlására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló
az
Önkormányzat
2014.
évi
költségvetésének
(belső ellenőri jelentés), javaslat zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr,

végrehajtásáról

Drávucz Katalin polgármester: köszönti a jelenlévőket. A belsőellenőr ígérte, hogy eljön,
bízik benne, hogy képviselő-testületi ülésre itt lesz. A jelentését határidőben megküldte, nem
tartalmaz jelentős hibát, amit javítani kellett volna. A beszámoló 2014-es évről elkészült. Átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.
Mezei Norbert: elkészült a beszámoló, melynek első része az előterjesztés utána maga a zárszámadás mellékleteivel. A bevételi főösszeg 1 903 038 ezer forint, a kiadás 1833 392 ezer
forint. A bevételek 96 %-ra a kiadások 92 %-ra teljesültek. Az előterjesztés fősoronként tartalmazza a bevételeket és kiadásokat százalékos kimutatással, intézményenként is. Megállapodásokat is tartalmaz. Várja a bizottság tagjainak kérdéseit.

5

Major Antal: a belsőellenőr megállapította, hogy az általános tartaléknak 0,5 %-nak kellene
lenni, itt ez lényegesen kevesebb. Ez mit jelent, szükséges-e módosítani?
Mezei Norbert: a költségvetés tervezésekor a kormányrendelet, még azt tartalmazta, hogy
500 ezer forint lehet. Ezt közben már kivették a rendeletből. A 2015. évi költségvetést már e
szerint kell módosítani, mely igen jelentős összeg lesz, figyelembe véve a szennyvíz beruházást. A tartalék nem került felhasználásra.
Tóth Imre: az anyagot átnézve azt tapasztalta, attól, hogy elmaradtak100 százaléktól annak
ellenére arányosak. Az egyes intézmények teljesítményét átnézve is megállapítható, hogy a
nagy önkormányzathoz hasonlóan az arányokat mindenütt meg tudták őrizni. Elfogadásra
ajánlja, jónak ítéli. Szeretné megköszönni az intézményvezetőknek és a pénzügyi osztálynak
a munkáját is.
Major Antal: örül, a belső ellenőr megállapításának, hogy olyan esemény nem történt, mely
büntető, szabálysértő, vagy kártérítési kötelezettséget vonna maga után. A megállapítás mögött mi van, hogy a bizonylati fegyelem teljes körűen nem érvényesül. Odafigyeléssel megszüntethető lenne.
Drávucz Katalin polgármester: sajnos, az elfoglaltságuk miatt nem tudják a bizonylatokat
azonnal aláírni, szignózni, azonban mindig igyekeznek a mielőbbi aláírás megtételéről.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2014. évi költségvetés zárszámadási rendeletét, melyben a költségvetés bevételi főösszegét
1 903 038 ezer forintban, a kiadási főösszeget 1 830 392 ezer forintban állapítja meg? A
bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
77/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat 2014. évi költségvetés zárszámadási rendeletre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés zárszámadási rendeletét, melyben a költségvetés
bevételi főösszegét 1 830 392 ezer forintban, a
kiadási főösszegét 1 903 038 ezer forintban
állapítsa meg.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentést? A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
78/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentésre
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentést.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat a 2014. évi pénzmaradvány felosztására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Drávucz Katalin polgármester: a 2014. év zárása után a pénzmaradvány 72 647 ezer forint,
működési maradvány: 59 447 ezer forint, felhalmozási maradvány: 13 200 ezer forint,
melyek azonban feladattal terheltek. Az előterjesztés táblázatai pontosan mutatják ezeket.
Major Antal: minden évben szeretné, ha ez szabad pénzmaradvány lenne, nem pedig feladattal terhel. Kifejezetten örül, hogy a piac felújítás is szerepel a táblázatban. Javasolja a pénzmaradvány felosztásának elfogadását.
Drávucz Katalin polgármester: ezt az összeget kellett elkülöníteni a pályázathoz. Továbbra is
várják a határozatot az MVH-tól, mely megszüntetni a támogatást. Csak a határozat után lehet
ráfordítani a piac felújítására.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja, a 2014. évi 72 647 ezer forint kötelezettséggel terhelt nulla forint szabad pénzmaradvány felosztására tett előterjesztést? A bizottság
5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
79/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a 2014. évi pénzmaradvány felosztására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a 2014. évi 72 647 ezer forint kötelezettséggel terhelt, nulla forint szabad pénzmaradvány felosztására tett előterjesztést.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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3. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Mezőőrök és Közterület-felügyelők 2014. évi tevékenységéről
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester,
Mezőőrök,
Közterület-felügyelők
Tóth Imre: felkéri Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Drávucz Katalin polgármester: a mezőőrök irányítása tartozik a feladatai közé, a közterület
felügyelők irányítása pedig jegyző asszony feladata. Mivel nem lettek gazdák meghívva az
ülésre, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a beszámolót, a Ladányi Hírekben lesz közzé téve, illetve amennyiben igény merül fel, más fórumon biztosít helyet a problémák megbeszéléséhez. Eddig panasz nem érkezett a gazdák részéről.
Tóth Imre: kérdezi a mezőőröket, kívánnak-e hozzászólni, kiegészítéssel élni?
Szabó József (mezőőr): sajnálatos módon kimaradt a beszámolóból egy kérés. Sikeres mezőőri vizsgát tettek a megváltozott törvények szerint. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a külterületen az intézkedést, ne rendőrrel fejezzék be, hanem szabálysértési eljárással. Ehhez szükség lenne, egy személyi adatbázis eléréshez. E hozzáférést szeretnék kérni, melynek engedélye jegyzői szintű. A személyi adatokat, azonosítást ezen keresztül lehet lekérni, és a bírságolást elindítani. A másik kérés pedig, bár a tárgyi feltételek más településekkel összehasonlítva
nagyon jók, azonban szükséges volna 3 db távcső beszerzése, a napi munka végzéséhez. Az
illegális szemétlerakás kapcsán közös szolgálataik voltak a közterület felügyelőkkel, akiktől
segítséget kaptak minden esetben. Bízik a további jó kapcsolatban.
Major Antal: mi okozta a változásokat a statisztikában.
Szabó József: a falopások esetén jó volna hinni, hogy a mezőőrség hathatós munkája, de sajnos áramot lopni egyszerűbb, fémlopások pedig azért nincsenek, mert nincs mit ellopni, és
szigorodtak a törvények. A gazdák részéről is folyamatos pozitív visszajelzés érkeznek hozzájuk.
Lajkó Terézia jegyző: egy hozzáférést kérnek, vagy mindenkinek külön-külön?
Szabó József: a szabályos az lenne, ha mindhármuknak külön-külön lenne hozzáférés, mert
nem lehet tudni, ki mikor van akadályoztatva. A bírságoláshoz szükséges az elkövető személy
azonosítása minden esetben. A rendőrségre jelenleg csak ezért van szükség.
Tóth Imre: kóbor ebek a külterületen is vannak?
Szabó József: vannak, de a kóbor ebek irtását a mezőőri törvény nem teszi lehetővé. Vadkár
nem sok van, széttépett őzek, nyulak, stb, mivel csökken a vadállomány. Sok kiskutyával,
megunt öreg kutyával találkoznak a határban. A Kéz a Mancsért Egyesület egyáltalán nem
partner a helyzetük megoldásában.
Szabó László: ha a kutya űzi, hajtja a vadat, a vadőrnek jogában áll lelőni. A kóbor kutyák
pedig a településen kőrbe (szinte csak a Kenderföld utca környékén nincsenek) egy sávban
megjelennek, ahonnan még hazatalálnak.
Bertalan László: elfogadja a beszámolót. Kéri a mezőőröket, hogy munkaidőben a területükön tartózkodjanak, ne legyen olyan panasz, hogy az autójukat máshol látták.
Molnár László (közterület-felügyelő): a beszámolóban 2014-ről írtak, 2015-ben több a feladatuk. A személyi nyilvántartó rendszer a közterület-felügyeletnél is jól működhet. Számukra könnyebben elérhetők a kollégák, akik sok személyt, mint ügyfelet ismernek, és segítenek
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az azonosításban. Távol a polgármesteri hivataltól azonban nekik is nehéz e rendszer nélkül a
személyek azonosítása. Amennyiben lehetséges ők is szeretnék használni a személyi nyilvántartó rendszert.
Major Antal: ha jogsértő magatartást tapasztalnak, milyen az állampolgárok reakciója?
Molnár László: figyelmeztetés esetén pl. leszáll a pad támlájáról, s amíg jelen vannak addig
betartják, azonban ha távoznak, sajnos folytatják a helytelen viselkedést. Ezért sokszor alkalmazzák azt, hogy a helyszínen maradnak.
Major Antal: úgy értesült, hogy a játszótéren rongálás volt.
Bertalan László: Az elmúlt héten a csúszdát törték el, most a hintát. Még nem volt idejük
megnézni, hogy a kamera mit vett fel. Tapasztalta, hogy mint polgárőr, ha megjelenik, elmennek, de utána csak visszamegy a helyszínre. Kéri a közterület felügyelőket a munkaidejük
módosítására, hogy hosszabb ideig tartson a kettejük szolgálata. Nem lehet mindig a rendőrökre támaszkodni, nélkülük is megfelelő eljárást kell folytatni. Közös érdek, hogy pl. ne szedjék szét a játszóteret.
Molnár László: a facebookon sokan jelzik a problémát, de nem szólnak rá a rendbontóra.
Nem vállalják, hogy bíróságra járnak, nem akar személyes konfliktusba, kerülni velük. Az
állampolgároknak a való életben is jobban össze kellene tartani, nem csak a számítógépen
leírni mit kellene tenni. Ha nem vigyáznak pl. a játszótérre, akkor úgy fog kinézni, mint ahogy
a képek bizonyítják.
Szabó József: korábbi években önkormányzati rendőrség létrehozását szorgalmazták, ez év
májusa volt határidőnek megjelölve, mégpedig a közterület-felügyelők és a mezőőrökre alapozva.
Drávucz Katalin polgármester: ebből sajnos nem lett semmi. Figyelték a lehetőségeket.
Lajkó Terézia jegyző: a közterület-felügyelet elérte a célját. Igen agilisan dolgozik a két közterület-felügyelő. A polgármesteri hivatal munkáját nagyban segítik. Ha az ügyintézőnek ki
kell menni területre, ők kísérik, vagy utasításra mennek ki, győződnek meg dolgokról. A leírt
dolgok elvégzésre kerültek. Problémát az okozza, hogy nincs megfelelő joguk. A rendőrségi
konzultáción az hangzott el, hogy lehet bírságolni, a jászberényi tájékoztatón pedig az hangzott el, hogy nem lehet. A bírságolás azonban visszatartó erőt jelentene. A központban nagyon
sokan folyamatosan tartózkodnak, aminek a következménye, hogy itt szemetelnek, rongálnak.
Erre szolgált a postásokkal a közös akció is, mely sikeres. Eredménynek tartja, hogy a határidőket betartva teljesítették a megszabott dolgokat. Kóbor kutyákkal kapcsolatban is rendkívül
sok esetben intézkedtek. Bízik benne, hogy a bírságolás is megoldódik.
Lovász Imre: jogszabály ad lehetőséget, de technikai akadálya van a bírságolásnak, nincs
hozzáférésük a személyi nyilvántartáshoz.
Molnár László: 2012-től önkormányzati rendelet alapján nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. A Ket-re, kormányrendeletre kell hivatkozni.
Lajkó Terézia jegyző: ennél fogva a bevétel is központi bevétel lesz.
Bertalan László: a játszótérre visszatérve, megbeszélték, hogy a polgárőrség be fogja kamerázni, saját költségén, minőségi felvételek fognak rendelkezésre állni. Molnár Lászlónak
ajánlja, hogy aki nem igazolja magát, azt vigye be a rendőrségre. Érezze a fegyelmet, a szabálytalanság komolyságát.
Tóth Imre: a rendőrség csak akkor kezd el dolgozni, ha feljelentés, bejelentés érkezik. A betöréses lopások mértéke csökkent, ezzel ők meg is elégedtek.
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Mezőőrök 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót az előterjesztett formában? A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
80/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Beszámoló a Mezőőrök 2014. évi tevékenységéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Mezőőrök 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót az előterjesztett formában.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja Közterület-felügyelők 2014. évi
tevékenységéről készült beszámolót az előterjesztett formában? A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
81/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Beszámoló a Közterület-felügyelők 2014. évi tevékenységéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Közterület-felügyelők 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót az előterjesztett formában.

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

4. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására
Előadó:
Lovász Imre aljegyző
Tóth Imre: átadja a szót Lovász Imre aljegyzőnek.
Lovász Imre: a kóbor ebek esetében a nagy problémát az jelenti, hogy az eb befogó havi 30
kutyát visz el, a kóbor kutyák száma, és szaporulata ennél magasabb. Egyre több a számuk,
nem oltatják, nem látják el chip-pel az állatokat.
Tóth Imre: korábban szó volt arról, hogy másik eb befogó is van.
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Drávucz Katalin polgármester: több befogásra nincs pénzügyi lehetőségünk. Most zárult le
az összeírás, most lehet látni a kutyák mennyiségét. Kóbor kutyák száma kb. 200.
Lovász Imre: a kóbor kutyák azonosítása nehéz, próbálták méret, szín alapján azonosítani.
Drávucz Katalin polgármester: a jelenlegi kutyabefogóval szerződésük van, havi 30 darabra,
ha többet visz, az 8000 forint pluszt áfába kerül.
Lovász Imre: az említett alapítvány is hasonló összegért viszi, 5700 forint plusz áfa, de kiszállási díjat is számol fel kutyánként. Hasonló összegbe kerül ez is.
Kovács Zsuzsanna: az alapítvány a befogott kutyákat még két hétig tartja. A vállalkozónál
ezt nem lehet ellenőrizni.
Lajkó Terézia jegyző: a vállalkozó is tartja 2 hétig, előfordult, hogy hoztak vissza tőle.
Tóth Imre: havi 30 kutya befogása nagyon szerény, a településen lévő kóbor ebek számához
képest. Ezért is került ez újból napirendre. Az érzékelhető az előterjesztésből, hogy anyagi
lehetőségünk nagyon korlátozottak, szinte nincsenek, és az is érzékelhető, hogy a 24. órában
vagyunk, mert hogyha nem tudják kampányszerűen megszüntetni a kóbor ebek szaporodását,
akkor ez hatványozottan fog jelentkezni.
Bertalan László: lényegtelen, hogy melyik vállalkozó szedi össze a kutyákat. A februári képviselő-testületi ülésen abban egyeztek meg, hogy az összeírás után lesz egy ellenőrzés.
Lovász Imre: igen erről volt szó. Ha egy kutyát nem megfelelően tartanak, kb. 120 ezer forintos bírsággal sújthatnak. Ezt nem fogja megfizetni az állattartó, hanem letagadja, nem is az
ő kutyája.
Bertalan László: azokat a kutyatartókat, akik rendesen tartják igaz a kutyát, de nem oltatják,
nem chippeltetik be, nem lehet megbüntetni?
Lovász Imre: nem tudjuk bizonyítani, hogy a kutyának ki a tulajdonosa.
Lajkó Terézia jegyző: arra van lehetőségünk, hogy elvitessük a 200 kutyát, illetőleg néhány
esetben följelentést lehet tenni.
Bertalan László: ha fénykép készült 30 nappal ezelőtt és most is hogy itt van a kutya, akkor
az övé.
Szabó László: az önkormányzat így is úgy is kiadja azt az összeget, akkor miért nem lehet
egyszerre befogni azt a 360 kutyát? Bizonyos szaporulat már nem is lenne, az összeíráskor
talált nem beoltott, chippel nem ellátott kutyákat szintén el lehetne vinni, hiszen nincs gazdája
a nyilvántartás szerint. Akkor kiürülne a falu, nem lenne ami szaporodna.
Drávucz Katalin polgármester: a hátralévő 8 hónapra, havi 175 ezer forinttal számolva, 240
kutyát lehetne elvinni.
Tóth Imre: egy gond van még ezzel vállalkozóval, hogy nem tud egyszerre 240 kutyát befogni, tartani két hétig. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha több vállalkozóval egyeznek meg.
Lovász Imre: beszélt a hevesi vállalkozóval és megtudta, hogy bővíti a telepet. Ha egyszerre
nem is, de pár alkalommal el tudja vinni a kutyákat.
Major Antal: tüzeléses időszakban lenne célszerű elvinni a kutyákat.
Szabó László: a lakosság egy része azért nem oltatja, chippelteti a kutyákat, mert azt vallja,
„minek csináljam, úgy sem történik semmi”. Ha azonban beindul az összefogás, lesznek olyanok akik pótolják az oltást és a chipet.
Major Antal: nem lehetne hitelt felvenni erre?
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Mezei Norbert: csak kormányzati engedéllyel lehet felvenni hitelt.
Bertalan László: az emberek gondolkodásán kellene változtatni.
Major Antal: 1976-tól ismeri a problémát, nem lehet az embereket megváltoztatni.
Drávucz Katalin polgármester: szükséges elindulni, és végig menni, és a chip nélküli, és a
kóbor kutyákat össze kell szedni.
Bertalan László: ezek a kutyák zárt helyen vannak?
Szabó László: kerítés van, de a kapuk folyamatosan nyitva vannak, a kutyák szabadon jönnek
mennek. Jól mondta Bertalan László, hogy a fejekben kellene először rendet rakni, mert most
fordítva van. A rossz példát veszik át a lakosok. Sokan az összeírás után beoltatták a kutyát,
és hozták az igazolást róla.
Molnár László: nem azt a réteget kellene büntetni, aki valamilyen szinten jól tartja a kutyát,
mert zárt területen van, nem éhezik. A vállalkozóval beszélt, valóban bővíti a telephelyét, de
ezt a mennyiséget nem tudja vállalni egy hónap alatt, és a megítélése szerint ez egy havi munka. Sőt napi rendszerességgel nem is tudja vállalni, mert más településekre is jár. Tüzelési
időszak végén járnak sok az anyakutya. Ha elvégzik az egyszeri befogást, két lehetőség van:
egy nagy összegű bírság kiszabása, vagy elvisszük az önkormányzat költségén. A kutyák tulajdonosát chip nélkül nem lehet bizonyítani. A védőoltás tulajdonképpen 3 évig hatásos.
Donkó Veronika: több olyan esetről is tud, hogy szeptemberben hívta ki az állatorvost, aki
márciusban ért oda.
Lajkó Terézia jegyző: az állatorvos helyett dolgoztak, táblázat összehasonlításával. Ez már
az állatorvos feladata. Ha valaki nem oltatja be az ebét, nem az önkormányzat feladata feljelenteni, hanem az állatorvosé. Nincs módunkban semmire sem utasítani az állatorvost.
Bertalan László: a nyilvántartásból lehet tudni, hogy ki nem oltatta be a kutyáját. Fel lehetne
szólítani, és megadni neki az állatorvosok elérhetőségét. Szentgyörgyön is van állatorvosi
ügyelet most már.
Drávucz Katalin: a jászberényi állatorvosnak el lehetne küldeni a nyilvántartást, egy kísérőlevéllel, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, melyekről visszaigazolást kérünk. Nem biztos, hogy az önkormányzatnak kell felszólítani a tulajdonost, ha nincs is hatásköre.
Mezei Norbert: figyelmeztetni kellene a felelősségére, mert sajnos túl sok a problémás eset.
Drávucz Katalin polgármester: pénzt kell keresni ennek a helyzetnek a megoldására, az előterjesztésben is ez szerepel. A másik feladat pedig az ebösszeírás nyilvántartásának átadása az
állatorvosnak további intézkedésre. Sokan be fogják oltatni az állatorvos felszólítására.
Molnár László: folyamatosan szedni kell az ebeket, vissza-vissza menni. Változó időben.
Tóth Imre: polgármester asszonytól érkezett javaslat. Az egyik az állategészségügy értesítése
az összeírásról a másik pedig, hogy egy nagytakarítással össze kellene szedni a kóbor ebeket.
Ha ezt javasoljuk az önkormányzatnak, akkor a fedezetét is javasolni kell. Van arra esély,
hogy megkapjuk ezt a 2,1 millió forintot a rendkívüli támogatásból?
Mezei Norbert: csak a rendkívüli önkormányzati támogatásra lehet pályázni, melyet azonban
számlával igazolni kell.
Tóth Imre: ha nem kapjuk meg?
Mezei Norbert: a hitelkeretből még nem használtunk fel.
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Lajkó Terézia jegyző: más önkormányzatokat is érint a probléma, már a rendeletmódosításakor is sokan érdeklődtek.
Szabó László: ha nem sikerül ez a kutyabefogás, akkor annak lesz igaza, aki nem oltatta be a
kutyát, és ha ennek híre megy, mások sem fogják beoltatni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző
Hivatala részére az eb nyilvántartás megküldését levél kíséretében, melyben kérjük hathatós
segítségüket, és felkérjük, az ebekkel kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatok elvégzésére
(veszettség elleni védőoltás és a chip ellátást egyeztetés) melyről visszaigazolást kérünk. A
feladat elvégzését fokozottan indokolja az ebek nagy száma. A bizottság 5 igen szavazattal
elfogadja és a következő határozatot hozza:
82/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Eb nyilvántartás megküldése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatala részére az eb nyilvántartás megküldését levél kíséretében, melyben kérjük hathatós segítségüket, és felkérjük, az
ebekkel kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatok elvégzésére (veszettség elleni védőoltás és a chip ellátást egyeztetés) melyről visszaigazolást kérünk.
A feladat elvégzését fokozottan indokolja az ebek nagy száma.

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

Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, hogy az önkormányzat ne biztosítson forrást egy úgynevezett „nagytakarítás” keretében a Jászladány belterületén lévő kóbor
állatok befogására? A bizottság 5 nem szavazattal egyhangúlag elutasítja és a következő
határozatot hozza:

83/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra, hogy az önkormányzat ne biztosítson forrást egy úgynevezett „nagytakarítás”
keretében a Jászladány belterületén lévő kóbor állatok befogására.
Erről értesül:
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1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, hogy a 2015. évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére 2.100.000,- Ft összegig biztosítson forrást, egy úgynevezett „nagytakarítás” keretében Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására, azzal
a megkötéssel, hogy az önkormányzat az ebösszefogó által kiadott számlák birtokában, a „Településüzemeltetési feladatok ellátására” jogcímen az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázatot nyújtson be, 2015. szeptember 30-ig. A Képviselő-testület
bízza meg a pénzügyi osztályt, hogy a pályázattal kapcsolatos feladatokat lássa el. A bizottság
5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

84/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogása anyagi fedezet biztosításával

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a 2015. évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére 2.100.000,- Ft öszszegig biztosítson forrást, egy úgynevezett „nagytakarítás” keretében Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására, azzal a megkötéssel, hogy az önkormányzat az
ebösszefogó által kiadott számlák birtokában „Településüzemeltetési feladatok ellátására” jogcímen az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújtson be,
2015. szeptember 30-ig.
Képviselő-testület bízza meg a pénzügyi osztályt, hogy a pályázattal kapcsolatos feladatokat lássa el.

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

Szabó József, Szabó László, Nagy Péter mezőőrök távoznak az ülésről.

5. NAPIRENDI PONT
Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására, további működésére
Drávucz Katalin polgármester: annak idején egy bizonyos céllal létrehozták a kft-t, azonban
ez a cél már nem fog megvalósulni. Mivel a létrehozója az önkormányzat, ezért a beszámolóját minden évben az önkormányzatnak kell elfogadni. Költségként csak a bankköltség és a
könyvelés költsége mutatkozik. A további működésével kapcsolatban pedig egy olyan javaslatuk van, hogy a kft meg kellene szüntetni. Korábban volt szó arról, hogy a NÜVI átalakításakor szükség lehet a kft-re. Ügyvédekkel egyeztetve születet meg a javaslat a megszüntetéséről. Felkéri Major Antalt a kft felügyelő bizottsága elnökét, ismertesse a bizottság döntéseit.
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Major Antal: a kft felügyelő bizottsága megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja
azt. Javasolja továbbá a kft megszüntetését, mivel a célja megszűnt, a törzs tőkének a felét az
évek alatt felélte. A törzstőkét ki kellene egészíteni 3 millió forintra. Mivel nincs rá anyagi
fedezet, ezért javasolják a Ladány-Víz Kft jogutód nélküli megszüntetését.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerint. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja
és a következő határozatot hozza:

85/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerint.

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

Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Ladány-Víz Kft. (Jászladány.
Hősök tere 6. sz.) jogutód nélküli megszűnését. A végelszámolás kezdő időpontja 2015. április 30. A Képviselő-testület végelszámolónak Kocza Imrét jelölje ki, aki feladatát díjmentesesen végzi. A végelszámoló jelen határozat meghozatalát – a végelszámolás elhatározását követő 15 napon belül köteles ezt bejelenteni az illetékes cégbíróságnak.
A Képviselő-testület bízza meg Dr. Deák Zoltán ügyvédet a megszűnéssel kapcsolatos jogi
képviselet ellátásával. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot
hozza:

86/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Ladány-Víz Kft. jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Ladány-Víz Kft. (Jászladány. Hősök tere 6. sz.) jogutód nélküli megszűnését. A
végelszámolás kezdő időpontja 2015. április 30.
A Képviselő-testület végelszámolónak Kocza Imrét jelölje ki, aki feladatát díjmentesen végzi.
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A végelszámoló jelen határozat meghozatalát – a végelszámolás elhatározását követő
15 napon belül köteles ezt bejelenteni az illetékes cégbíróságnak.
A Képviselő-testület bízza meg Dr. Deák Zoltán ügyvédet a megszűnéssel kapcsolatos
jogi képviselet ellátásával.

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

6. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre

Drávucz Katalin polgármester: a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft-vel az elmúlt
évben szerződése volt az önkormányzatnak, melyben pályázatfigyelést, korlátlan számú konzultációt, és 3 pályázat megírását vállalta 300 ezer forint + ÁFÁ-ért. De egy év alatt 1 pályázatot írt meg. A szerződés lejárt, újabb ajánlatott tett a kft. Több változatot ajánlott, az egyik
azonos az jelenlegi szerződéssel, a másik két éves időtartamra, 520 ezer forint +ÁFA, és harmadik variáció, hogy 150 ezer forint +ÁFÁ-ért vállalják a munkát pályázatonként. A kérdés
az, hogy kívánnak e szerződést kötni a kft-vel?
Tóth Imre: az elmúlt évben hány pályázatot írtak meg?
Drávucz Katalin polgármester: egyet írtak, de nem nyert.
Kovács Zsuzsanna: szükséges külsős céget alkalmazni? Személyes tapasztalata szerint az
adatokat, információkat az önkormányzatnak kell adni, amit a pályázatíró csak összefoglalva
leír. A építés, beruházás esetén, főleg az elszámolás miatt szükséges a projekt menedzser alkalmazása.
Drávucz Katalin polgármester: az egyszerűbb pályázatokat jelenleg „házon belül” készítik,
azonban a bonyolultabb EU-s pályázatok esetében külsős céget alkalmaznak.
Tóth Imre: véleménye szerint eseti megbízással jobban járnak. Később is meg lehet keresni a
kft-t egy-egy pályázat megírásával. Nem javasolja sem az egy, sem a 2 éves szerződést.
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Goodwill Consulting Pályázati
Tanácsadó Kft. egyedi pályázatírásra adott ajánlatát. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja
és a következő határozatot hozza:
87/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat

Javaslat pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. egyedi pályázatírásra adott ajánlatát.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

7. NAPIRENDI PONT
Javaslat pályázat benyújtására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott szociális alapszolgáltatások fejlesztésére, új gépjármű beszerzésére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester,
Drávucz Katalin polgármester: a pályázat keretében személyautót, terepjárót, illetve kisbuszt
lehet beszerezni. Több tevékenységre adható be a pályázat falugondnoki, szociális alapszolgáltatásokra, társulásban ellátott feladatokkal kapcsolatban. Az önkormányzatnak illetve a
NÜVI-nek egy új ételszállító furgonra volna szüksége. Azonban furgon beszerzésre nem ad
lehetőséget a pályázat. Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre van lehetőség pályázni. Terepjáró célszerűbb volna, a rossz útviszonyok miatt. A családsegítésnél betegek szállításánál lehetne ezt még használni. Településenként három autóra lehet pályázni, tudomása szerint a
polgárőrség, és a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás akar még pályázni. Szükséges volna
eldönteni, hogy az önkormányzat kíván-e pályázni.
Mezei Norbert: nettó támogatású a pályázat, tehát az ÁFA az önkormányzatot terheli, mely 1
millió forint felett van.
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre: mivel javaslat nem érkezett az előterjesztésről kell dönteni.

Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja,
A bizottság 4 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében a szolgáltatásfejlesztés szükséges közlekedési feltételek javítását. A
szolgáltatás fejlesztés megvalósítása érdekében a „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan javasolja új gépjármű beszerzését a már
működő szolgáltatás kapcsán" pályázat benyújtásával? A bizottság 4 igen szavazattal, és 1
tartózkodással elfogadja és a következő határozatot hozza:
88/2015. (IV.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
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