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JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. június 8-án megtartott, n y i l t s o r o n k í v ü l i üléséről

95/2015. (VI.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

96/2015. (VI.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapításáról

97/2015. (VI.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a pályázat
saját erejének biztosítása

98/2015. (VI.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
költségvetési előirányzatainak módosítására

99/2015. (VI.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
4/2015. (II.23.) számú költségvetési rendeletének
módosítására

100/2015. (VI.8.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés Jászladány Településrendezési terve
készítésének idejére főépítész megbízásáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. június 8-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t s o r o n k í v ü l i ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak:
Bagi Zsolt Arnold
Tóth Imre
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Major Antal
Donkó Veronika
Kovács Zsuzsanna

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

polgármester
jegyző
alpolgármester
aljegyző
pénzügyi osztályvezető

Silye András
Gonda József
Müllerné Braun Erika
Lajosné Kiss Klára

Művelődési Ház és Könyvtár vezető
NÜVI vezető
SzGySzK vezető
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

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

95/2015. (VI.8.) 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. június 8-i PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

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

Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök szavazásra teszi ki fogadja el a 4 nyílt napirendi pontból álló napirendjét, melyet a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

96/2015.(VI.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2015. június 8-i soron kívüli ülése a
módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

N apirend:
1./

Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására (belterületi járdák felújítása)
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

2./

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

3./

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

4./

Előterjesztés Jászladány Településrendezési terve készítésének idejére főépítész
megbízásáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
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Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására (belterületi járdák felújítása)
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Drávucz Katalin polgármester: köszönti a jelenlévőket. Hasonló volumenű pályázat mint a
napközi konyha felújítása, melyet az elmúlt ülésen tárgyaltak, és szintén az Ebr 42 rendszerben hirdették meg. A maximum támogatási összeg 15 millió forint, ezért a legkritikusabb járdaszakaszokat választották ki, amelyek eddigi közmunkaprogramban nem szerepeltek, azonban nagyon fontosak lennének. Ennek a pályázatnak az önereje 15 %-os. A NÜVI elkészítette
a költségvetést. Az idő rövidsége miatt új járdaépítést nem tartalmaz, mivel az építési engedély köteles. A pályázattal 1506 folyóméter járdaszakasz tudna megépülni. Felkéri Gonda
Józsefet ismertesse az utcák nevét.
Gonda József: az utcák kiválasztásánál figyelembe vették a lakossági panaszokat, illetve felmérést végeztek. Zsák utca (dohánybolttal szemben) 73 fm, Táncsics Mihály utca Vendel
utcától a Nagydabi utcáig tartó része, Rózsa utca Sziráki utcától a Városi kocsmáig tartó szakasza, Nefelejcs utca, Kossuth Lajos utca 46-tól az 58-ig és a Tüzép teleptől a Baross utcáig,
majd a Baross utca a Jászkiséri utcáig, és a Gólya utca. E járdák nagy része rossz minőségű és
rossz állapotú, de vannak szakaszai amelyek jó minőségűek. Ezekhez kár volna hozzányúlni.
A szélességük különböző 60 cm és 120 cm közötti.
Kovács Zsuzsanna: célszerű-e most a szennyvízcsatorna építése közben járdát építeni?
Amely járdát a Duna Aszfalt „tönkre tesz” azt az önkormányzat építi meg?
Gonda József: tudomása szerint, a szennyvíz beruházásnál ha megsérül vagy tönkre megy
járda, azt a Duna Aszfaltnak kell felújítani, pótolni. Például a Juhász Imre utcában „széttaposták” a járdát, és újat kellett építeni.
Drávucz Katalin polgármester: ez a pályázat a tervek szerint még nem most indul, akkorra a
szennyvíz beruházás várhatóan befejeződik, illetve munkaerőt is kell még mellé generálni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja, pályázat benyújtását a Belügyminisztériumhoz, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatára. Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat a pályázat saját erejét
2 249 850 Ft-ot a 2015-es költségvetésében biztosítsa? A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
97/2015. (VI.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,
a pályázat saját erejének biztosítása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, pályázat benyújtását a Belügyminisztériumhoz, az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása pályázatára.
Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat a pályázat saját erejét 2 249 850 Ft-ot
a 2015-es költségvetésében biztosítsa.

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

Drávucz Katalin polgármester: 2015 év elején elfogadtak egy költségvetést amelyet az előző
évi pénzmaradvány felosztás, kormányzati és saját hatáskörű módosítások miatt a szükséges
módosítani.
Mezei Norbert: e három fajta módosítás miatt szükséges az előirányzatot módosítani. A mérleg főösszeg ez alapján 3 960 674 e Ft-ra módosul.
Lajkó Terézia jegyző: a saját hatáskörben történt módosításoknak minden esetben megtalálták a fedezetét
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítását? A
bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
98/2015.(VI.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
módosítását, az előterjesztett formában.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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3. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt Arnold bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Drávucz Katalin polgármester: az előző napirendben ismertetésre kerültek miatt a költségvetési rendeletet is módosítani szükséges. Az előterjesztés ezt tartalmazza.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a 4/2015.
(II.23.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítását, melyben a bevételi és a kiadási főösszeg 3 960 674 ezer forintra módosul? A
bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
99/2015.(VI.8.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi 4/2015. (II.23.) számú költségvetési
rendeletének módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a 4/2015. (II.23.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztés és mellékletei szerint, melyben
a
bevételi főösszeg 3 960 674 ezer forintra módosul a
kiadási főösszeg 3 960 674 ezer forintra módosul.

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

4. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Jászladány Településrendezési
megbízásáról
Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
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