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JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. május 28-án megtartott, n y i l t s o r o n k í v ü li üléséről

91/2015. (V.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

92/2015. (V.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
93/2015. (V.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapításáról

94/2015. (V.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
előirányzatainak módosítására

Javaslat
pályázat
benyújtására
a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. május 28-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében

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

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

polgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
pénzügyi osztályvezető

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

91/2015. (V.28.) 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. május 28-i PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Bertalan
Lászlót jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt Arnold: 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.

Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök szavazásra teszi ki fogadja el a kettő, nyílt napirendi
pontból álló napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

92/2015.(V.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2015. május 28-i soros ülése a módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

Előterjesztés pályázat benyújtására a gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések támogatására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

2./

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
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Előterjesztés pályázat benyújtására a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Drávucz Katalin polgármester: köszönti a jelenlévőket. Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. A pályázat az Ebr 42 rendszeren hozták nyilvánosságra. Pályázatíró céget nem kerestek, mivel ugyan ezen oldalon kell feltölteni a kész anyagot. A pályázat támogatás intenzitása
Jászladány esetében 95 %-os, mely a legmagasabb. A pályázat benyújtásának határideje elektronikusan a holnapi nap. A pályázattal a konyha kapacitása, a főzés eszközei, és a főzőrész is
bővülne, hogy 1000 adag ételt lehessen főzni. Az épület is felújításra kerülne: hőszigetelt nyílászárók, és falak, tető, új szennyvíz és villany hálózat, páraelszívó beépítés, fűtéskorszerűsítés. 5 % önerőt kell biztosítani, mely 68 millió forint. A pályázat előírja, hogy a gépekre eszközökre az épületre fordított összeg 50 %-át lehet tervezni.
Bertalan László: a főzőrészen miért nincs légkondicionálás?
Drávucz Katalin polgármester: nem gondoltam rá, de utána nézetek.
Gonda József: a pályázat elkészítésében Mezei Norbert, Szűcsné Kiss Anett, a KSK mérnöki
Irodából pedig Nagy Dániel, és Doma István élelmiszer technikussal vettünk részt. A 68 millió forintos költségvetés részei: 45 millió forint az építési költség, 20 millió az eszköz beszerzés a többi a tervezés és műszaki ellenőrzés díjait tartalmazza. A tervezési díj két részből áll,
az egyik amelyet már most ki kell fizetni. Kérésemre elmondták, hogy a pályázat elbírálásának idejéig, július 15-ig tudják eltolni a kifizetést. A másik részt akkor kell kifizetni, ha nyer a
pályázat, és egy sokkal részletesebb tervet készítenek el a mérnökök. Az épülettel kapcsolatos
felújítási munkákhoz tartozik még a tető porhó elleni fóliázása, tetőléc cseréje, napkollektor
felszerelése, mely meleg vízzel látja el a konyhát. Nagy problémát jelent a tűzfal, mely pár
éve meg lett erősítve, de szükséges a visszabontása, és új építése. A pályázat nem támogatja a
szociális helyiségek, iroda felújítását. A főzőtérbe 4 üst, 1 db sütő, pároló, 2db billenő serpenyő, 2 db gázzsámoly, mosó medence lenne egy blokkba építve, és fölötte pedig egy páraelszívó. A költségvetés magában foglalja a hálózatfejlesztési díjat, ami közel 1 300 ezer forint.
Ezek a költségek, költségbecsléssel készültek, még van lehetőség a módosításra.
Bertalan László: a terv készítésekor a konyhai dolgozók véleménye ki lett-e kérve? Kitudjáke ezeket az eszközöket használni? Soknak tartja a 4 db 300 literes üst elhelyezését.
Gonda József: megismerték a terveket, a billenő serpenyőtől ódzkodtak csupán. Arra törekedtek, hogy a nagyobb, alap eszközök legyenek beépítve a pályázatba, mivel azokat nehezebb megvásárolni. A megvalósítás még nagyon távol van. Értesült róla, hogy 1 milliárdos
keret van a pályázatra, és csak a KSK Mérnöki Iroda 5 pályázatot készített. Sajnos kicsi a
lehetőség.
Drávucz Katalin polgármester: a költségvetési törvényben kiírt pályázatok nagyon szűkek.
Például az útépítésre, járdafelújításra, hídépítésre 2 milliárd forint van. Összehasonlítás végett
a település központjában 110 m aszfaltozott út 9 millió forint volt.
Mezei Norbert: kicsi az esély a nyerésre, de most meg van az elképzelés, a terv.
Bertalan László: olvasta, hogy a külső nyílászárókat cserélik, a belső ajtókat nem?
Gonda József: felhívták a tervezők figyelmét, de nem javasolta a cserét.
Bertalan László: mekkora a falak hőszigetelése?
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Gonda József: 25 cm az előírt, az ablakok pedig 3 rétegű üvegezéssel vannak tervezve.
Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök: néhány évvel ezelőtt volt szó róla, hogy a konyha nagyon
rossz helyen van, mivel a szomszédban lovak, tehenek vannak.
Bertalan László: a meglévő, működő konyhát nem bántják. Ha új épülne lehet, hogy ott nem
engedélyeznék.
Mezei Norbert: amennyiben nyer a pályázat, biztosítani kell az 5 %-os önerőt, azonban a
előre láthatóan a megvalósítására az csak a 2016-ban kerül sor.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja, a gyermekétkeztetés felté-teleit javító fejlesztések támogatása pályázat Belügyminisztériumhoz történő benyújtását, a 3 440 376 forint saját erőt pedig a 2016. évi költségvetésben biztosítson? A bizottság
5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
93/2015. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat pályázat benyújtására a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázat Belügyminisztériumhoz történő benyújtását, a 3 440 376 forint saját erőt pedig a 2015. évi költségvetésben
biztosítson.

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

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök: megkérdi Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: nem kívánja kiegészíteni, de felkéri Lajosné Kiss Klára óvoda vezetőt ismertesse az előterjesztést.
Lajosné Kiss Klára: a kérelem benyújtásra azért került sor, mert egy törvény módosításnak
köszönhetően nem csak az óvodapedagógusok, hanem a pedagógiai munkát segítő munkatár5

sak is jogosultak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra. Erzsébet utalványt terveztek be, de egyeztetve Polgármester és Jegyző asszonnyal pótlékként kell megkapni a dolgozóknak. Ez lényegesen magasabb összegbe kerül, ezért szükséges a költségvetés
módosítása.
Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök: mikor lett ez törvénybe iktatva?
Lajosné Kiss Klára: a területi pótlék helyébe lépett, még a költségvetés tervezése előtt.
Lajkó Terézia jegyző: azért jogosultak erre a pótlékra, mert benne van Jászladány a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékében.
Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök: ezt visszamenőleg is fizetni kell?
Lajosné Kiss Klára: 2015. január 1-től jogosultak rá a dolgozók.
Mezei Norbert: a Belügyminisztérium önerő alapból kapunk vissza 2 millió forintot a Rákóczi úti óvodának a pályázatára, amely ebben az évben plusz bevételként jelentkezik.
Lajosné Kiss Klára: felajánlja a vezetői pótlékát a hiányzó összeg, kompenzálásra.
Drávucz Katalin polgármester: ez törvényi kötelezettség, ha az eredeti költségvetésben lenne, akkor is ki kellene fizetni.
Major Antal: majd igyekezzen az óvoda költségvetésében fokozottan figyelni a kiadásokra, s
lehetőség szerint spórolni.
Lajosné Kiss Klára: igyekezni fog erre, bár most sem jellemző, hogy herdálná a pénzt. Sajnálja.
Donkó Veronika: nem lehetne Szép kártyára fizetni, hogy kisebb legyen a költség?
Lajosné Kiss Klára: sajnos nem, ezt pótlékként kell kifizetni, és ez a fizetésnek a 10 %-a.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmét a 2015. évi költségvetés 3 183 808 forinttal történő módosítására, mivel a 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet értelmében a pedagógiai munkát
segítők is jogosultak pótlékra, melyet kötelező bérpótlékként szükséges 2015. január 1-től
visszamenőleg kifizetni 11 fő teljes munkaidőben, 3 fő 6 órában, és 1 fő 4 órában foglalkoztatott közalkalmazottnak. A többlet kiadás fedezetéül a 1 081 889 forint Erzsébet utalványra
tervezett, azonban fel nem használt tétel, a 2 101 919 forint pedig a Rákóczi utcai Óvoda Belügyminisztérium önerő alap pályázatából visszatérülő plusz bevétel szolgáljon. Felhívja a
figyelmet a körültekintőbb tervezésre? A bizottság 5 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
94/2015. (V.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmét a 2015. évi költségvetés 3 183 808 forinttal történő módosítására, mivel a 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet értelmében
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