XII.

Iktatószám: 317-8/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. június 24-én megtartott, n y i l t s o r o s üléséről

101/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

102/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirendi pont felvétele

103/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirendi pont felvétele

104/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapításáról

105/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és önerő biztosítására

106/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
2014 évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről készült beszámoló elfogadására

107/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés a „Jászok dicsérete” munkacímű
színpadi előadás támogatására

108/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2015. évi
tagdíj összegének jóváhagyására
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109/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Jászladány települést megillető osztatlan közös vagyonáról szóló 120/2014. (IV. 29.) Képviselőtestületi határozat felülvizsgálatára

110/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Monitoring kutak éves bevizsgálására

111/2015. (VI.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos kérelemre
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. június 24-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
Gyárfás Lajos
Major Antal
Donkó Veronika

5 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Mezei Norbert
Silye András

polgármester
jegyző
pénzügyi osztályvezető
Művelődési Ház és Könyvtár vezető

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

101/2015. (VI.24.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2015. június 24-i Pénzügyi3

Ellenőrző-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? Javaslom, hogy a
rekultivált szeméttelep monitoring kutjainak éves bevizsgálására tett előterjesztés a nyílt ülés
6. Napirendi pontja legyen, előadója pedig Drávucz Katalin polgármester. 7. Napirendi pontként pedig a Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos kérelmet tárgyalják meg, az
előadó szintén Drávucz Katalin polgármester legyen
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülés 6. napirendi pontjaként
az előterjesztés monitoring kutak éves bevizsgálását tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
102/2015. (VI.24.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:

6./

Előterjesztés monitoring kutak éves bevizsgálására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Tóth Imre szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülés 7. napirendi pontjaként
az előterjesztés Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos kérelmet tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
103/2015. (VI.24.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
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:
7./

Előterjesztés Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos kére
lemre
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.

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

104/2015.(VI.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2015. június 24-i soron kívüli ülés módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

Nyílt ülés:
1./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és
önerő biztosítására
Előadó:
Silye András intézményvezető
2./ Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014 évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről készült beszámoló elfogadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
3./ Előterjesztés a „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
4./ Előterjesztés a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2015. évi tagdíj összegének jóváhagyására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester,
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5./ Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Jászladány települést megillető
osztatlan közös vagyonáról szóló 120/2014. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
6./ Előterjesztés monitoring kutak éves bevizsgálására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
7./ Előterjesztés Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos kérelemre
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés:
8./ Előterjesztés a 072/1 hrsz-ú külterületi föld megvásárlására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester,
9./ Előterjesztés a 072/2 hrsz-ú külterületi föld megvásárlására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és önerő biztosítására
Előadó: Silye András intézményvezető
Tóth Imre: kérdezi Silye András intézményvezetőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos
előterjesztést.
Silye András: a pályázat kiírása ebben az évben késett. Előző években már márciusban megtörtént. Ezért a februári ülés már tárgyalta illetve hozzájárult a pályázathoz. Az újabb határozat azért szükséges, mert 30 napnál régebbi határozatot nem fogad el a pályázat kiírója. Több
mindenre fel lehet használni a megnyert összeget, pl. festésre, kisebb felújításokra. A két udvari bejárati ajtót kívánja kicserélni, és a fennmaradó összeget pedig hangosításra kívánja fordítani.
Tóth Imre: a hangosítás javítása minden évben szándék. Nem lehetne átütőbb megoldást találni?
Silye András: ahhoz sajnos több millió forinti kellene. Például egy színpadra használt mikrofon használtan is 150 ezer forintba kerül. A fellépők folyamatosan jelzik a rossz minőségű
mikrofont, és a kontroll hangfal hiányát. Profi hangosítóktól kért véleményt s az alapján apródonként, eszközönként igyekszik javítani hangtechnikán.
Bertalan László: pontosan mekkora összeget jelent ez a pályázat?
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Silye András: összesen 800 ezer forint, ebből a saját erő 400 ezer forint. Az ajtók darabja
100-150 ezer forintba kerülnek, a kontroll hangfalak, és a mikrofonok is 100-150 ezer forintba
kerülnek.
Lajkó Terézia jegyző: ha több saját erőt tudnánk felmutatni, több lenne a támogatás is?
Silye András: lehet, bár nem valószínű. Más mutatók is szükségesek, pl a munkanélküliek
aránya, ami ebben az évben javult.
Drávucz Katalin polgármester: e miatt lekerültünk a halmozottan hátrányos települések listájáról. Társadalmilag, infrastrukturálisan elmaradott település Jászladány, de munkanélküliek
aránya miatt nem.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2015. évben nyújtsa be pályázatát a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 7. a) pontja szerint a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Az önkormányzat 400 000 Ft (azaz négyszázezer forint) önerőt ajánljon fel a pályázathoz, amelyet a Nagyközségi Művelődési Ház és
Könyvtár intézményének 2015. évi költségvetésében az „egyéb tárgyi eszköz, beruházás,
létesítés” soron feltüntet. Egyben jelentse ki, hogy az önerőt és az elnyert pályázati összeget
a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladat ellátási intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására illetve
karbantartási, és felújítási munkálatokra használja fel a 2015. költségvetési évben. A bizottság
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
105/2015. (VI.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és önerő biztosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2015. évben nyújtsa be pályázatát a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 7. a) pontja szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Az önkormányzat 400 000 Ft (azaz négyszázezer forint) önerőt
ajánljon fel a pályázathoz, amelyet a Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének 2015. évi költségvetésében az „egyéb tárgyi eszköz, beruházás, létesítés”
soron feltüntet. Egyben jelentse ki, hogy az önerőt és az elnyert pályázati összeget a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatellátási
intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására illetve karbantartási, és felújítási munkálatokra használja fel a 2015. költségvetési
évben.

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

7

Silye András távozik az ülésről.

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014 évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről készült beszámoló elfogadására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Tóth Imre: kérdezi Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos
előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: a beszámoló azért került a pénzügyi bizottság ülésére, mert
korábban a bizottság tárgyalta, s hagyta jóvá az eredeti szerződést, amely alapján készült a
beszámoló. A beszámoló maga költségvetést nem érint. Arról tájékoztatnak, hogy veszteséges
az ivóvíz ellátás.
Tóth Imre: javításra tekintélyes összeget költöttek, ne hogy az önkormányzatra akarják hárítani.
Major Antal: a leírás szerint az összevonások miatt veszteséges, 8-10 év kell hozzá, hogy
átforduljon nyereségessé. Soknak találja a kitermelt, de értékesítésre nem került víz mennyiségét. Szerette volna megkérdezni mik azok a 2015. évi fejlesztések, amik stabilabbá teszik a
szolgáltatást, és a víz minőségét?
Mezei Norbert: a működésük nem lett volna veszteséges, de majdnem 6 millió forint közmű
adót fizetnek. E nélkül nem lennének veszteségesek. Korábban ez nem volt. Másik nagy kiadási tétel a központi irányítás költsége. A kitermelt víznek egy része technológia veszteség
is, másrészt van hálózati veszteség is, amikor a tűzcsapot használják, vagy mosatják a rendszert, és vannak csőtörések, amelyeket nem tudnak felderíteni.
Tóth Imre: A vízdíj beszedési arány nagyon jó, közel 92 %-os. Korábbi szerződésben volt
arról is szó, hogy a régebbi kintlévőségeket kérni fogják az önkormányzattól.
Drávucz Katalin polgármester: erről egyenlőre nincs szó.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről készült tájékoztatót? A bizottság
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
106/2015.(VI.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014 évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről készült beszámoló elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről készült tájékoztatót.

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

3. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatására
Előadó:
Drávucz Katalin
Tóth Imre: kérdezi Polgármester Asszonyt kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: a színpadi mű első bemutatója 2016. június 3-án lesz. Ez
ügyben a polgármestereket meg hívták, és felhívták a figyelmüket, hogy az is kötelessége a
polgármesternek, hogy a múltat a hagyományt őrizze, a redemptio-t mint kiváltságot ne csak
ünnepelje, hanem mint színpadi mű létrehozásával is támogassa. Az egyik fő védnöke a Magyar Nemzeti Bank 30 millió forinttal támogatta a megalkotását. Nagy tisztelettel kérték a
polgármestereket az összefogásra, hogy minden település lakosonként 100 forinttal támogassa
a mű színpadra kerülését, illetve az államtól is kívánnak dotációt kérni. Amennyiben nincs
összefogás, a helyieknek ez nem fontos, akkor az államhoz sem tudnak menni anyagi segítséget kérni. A JÖSZ is támogatja 200 ezer forinttal. Jászladány esetében 580200 forint.
Donkó Veronika: azt nem lehetne, hogy a lakosság fizesse meg, személyenként a 100 forintot. Forgalmas üzletekben, rendezvényeken gyűjtőládákat elhelyezve, reklámozva.
Drávucz Katalin polgármester: komoly marketinggel együtt lehet csak adományt gyűjteni,
mert csak úgy az emberek nem fogják támogatni. Nem helyi cél, nem fogják Jászladányon
előadni.
Bertalan László: javasolja, hogy a lakosságot, vállalkozókat keressék meg, október végéig,
és ami nem gyűlik össze, azzal az önkormányzat egészítse ki.

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 580 200,- forint összegű támogatást biztosítson az 5100 Jászberény, Elefánti u. 3. szám alatti székhelyű Új Színházért Alapítvány – bankszámlaszám:
11745035-20008024 – részére a „Jászok dicsérete” munkacímet viselő színpadi előadás megvalósításának támogatása céljára.
Javasolja, hogy a támogatást legkésőbb 2015. október 31-ig utalja át.
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésében többletbevételből biztosítja
A támogatási összeg átutalására a támogatottal kötendő támogatási megállapodás aláírását
követően kerüljön sor. A támogatási megállapodásban a támogatási összeg kifizetésének feltételeként kell rögzíteni, hogy az előadást valamennyi jászsági települési önkormányzat – saját
lakosságszáma alapulvételével – lakosonként legalább 100,- forinttal támogassa.
A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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107/2015.(VI.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Előterjesztés a „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 580 200,- forint összegű
támogatást biztosítson az 5100 Jászberény, Elefánti u. 3. szám alatti székhelyű Új
Színházért Alapítvány – bankszámlaszám: 11745035-20008024 – részére a „Jászok
dicsérete” munkacímet viselő színpadi előadás megvalósításának támogatása céljára.
Javasolja, hogy a támogatást legkésőbb 2015. október 31-ig utalja át.
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésében többletbevételből biztosítja
A támogatási összeg átutalására a támogatottal kötendő támogatási megállapodás aláírását követően kerüljön sor. A támogatási megállapodásban a támogatási összeg kifizetésének feltételeként kell rögzíteni, hogy az előadást valamennyi jászsági települési
önkormányzat – saját lakosságszáma alapulvételével – lakosonként legalább 100,- forinttal támogassa.
A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

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

4. NAPIRENDI PONT
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2015. évi tagdíj összegének jóváhagyására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Tóth Imre: kérdezi Polgármester Asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: az elmúlt évben 5 forintot kértek lakosonként, és az egy lakosra jutó iparűzési adót. Most pedig 10 forintot, lakosonként és az 1,2 lakosra jutó iparűzési
adót kérnek. Nagyon megemelkedett a kiadásuk, támogatják a Jászok dicsérete című színpadi
művet is. Összesen 75479 forintot kérnek.
Tóth Imre: amennyiben közgyűlés tárgyalta, sokat nem lehet tenni, legfeljebb kilépni, de ez
nem merült fel.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Jászsági Önkormányzatok
Szövetsége (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) 2015. évi tagdíját, melynek összege összesen: 75 479 forint? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:
108/2015.(VI.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2015. évi tagdíj összegének jóváhagyására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) 2015.
évi tagdíját az alábbiak szerint:
A település lakosságszáma (2014. évi adat) alapján:
5802 fő x 10,- Ft/lakos = 58.020 forint.
A település 1,2 lakosra jutó iparűzési adója:
(2014 évben 84.413.176,- Ft beszedett adóból) 17 459 forint kiegészítő tagdíj.
A tagdíj összege összesen: 75 479 forint.
A tagdíj átutalása a Jász-Takarékszövetkezet 69500187-11024202 számú bankszámlaszámra történjen.
A 2015. évi tagdíj befizetésének határideje: 2015. június 30.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester

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

5. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Jászladány települést megillető osztatlan közös
vagyonáról szóló 120/2014. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Tóth Imre: kérdi Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: a Jászsági Többcélú Társulás megszűnt 2013-ban. Az osztatlan közös vagyonból, melyet jelenleg is használ Jászberény, Jászladány része 1,9 millió forint.
Jászberény több lehetséges variáció után kérte, hogy a 19 millió forint összvagyon 50 %-át
kelljen csak kifizetni a településeknek, a másik 50%-ot pedig az Erzsébet kórház alapítványának támogatására használjuk fel. Erről képviselő-testületi határozat is született, de nem valósult meg. Jászberény legújabb kérése, hogy a vagyon 100 %-val támogassák az Erzsébet kórház alapítványát.
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Major Antal: véleménye szerint Jászladányt megillető vagyont másnak nem adhatunk. Ha a
korábbi 50-50 %-os megosztás nem valósult meg, kérésüket nem tudja támogatni. Kérjük
vissza a teljes vagyonrészt, pénzben, vagy természetben.
Drávucz Katalin polgármester: a legegyszerűbb az lett volna, ha megegyeznek a települések,
kinek milyen vagyontárgyra van szüksége. Ezt tulajdon képen el is kezdték, de nem lett befejezve. A berendezett irodákat azóta is Jászberény város használja.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Jászsági Többcélú Társulás
osztatlan közös vagyonának Jászladány Nagyközségi Önkormányzatát megillető felhasználását az alábbiak szerint: A felbecsült eszközöket 100%-ban kérjük Jászladány Nagyközségi
Önkormányzatnak visszaadni pénzben vagy természetben. A bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
109/2015.(VI.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Jászladány települést megillető osztatlan közös vagyonáról szóló 120/2014. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászsági Többcélú Társulás osztatlan közös vagyonának Jászladány Nagyközségi
Önkormányzatát megillető felhasználását az alábbiak szerint:
A felbecsült eszközöket 100%-ban kérjük Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak
visszaadni pénzben vagy természetben.

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

6. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés monitoring kutak éves bevizsgálására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Tóth Imre: kérdi Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: a volt szeméttelep, melynek 2013-ban fejeződött be a rekultivációja. Azt követően minden évben, 5 éven keresztül az önkormányzatnak kötelessége a monitoring kutak laboratóriumi bevizsgáltatása. Azért került felszínre, mivel az Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé
érkezett egy feljelentés, hogy a rákos megbetegedések okozója a volt szeméttelep. A vízjogi
üzemeltetési engedély tartalmazza, hogy 5 éven keresztül minden évben október 31-ig, köteles az önkormányzat elvégeztetni ezt a vizsgálatot. Három árajánlatot kértek, melyből kettő
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érkezett be, a TECHNO-Víz Kft. és a Bálint Analítika Kft-től. Közülük kell kiválasztani azt
aki elvégzi a vizsgálatot, melyet továbbítani tudunk a Népegészségügy felé.
Lajkó Terézia jegyző: ez ügyben megkereste a Regiokomot, ahol Hegyi István elmondta,
hogy a bevizsgálások pénzügyi fedezetét sajnos Jászladány önkormányzatának kell biztosítani.
Major Antal: kis különbség van a két ajánlat között.
Tóth Imre: a két cég közül van valamelyikkel korábbi, vagy jelenleg is élő kapcsolat?
Mezei Norbert: a TECHNO-Víz Kft-vel már legalább 20 éves kapcsolata van a vízműnek,
viszont két ezer forinttal olcsóbb a másik ajánlat.
Bertalan László: ha a Bálint Analítikát választjuk, lehet, hogy árat fog emelni a Techno-Víz
Kft.
Tóth Imre: közbeszerzésben meg kell ezt versenyeztetni?
Lajkó Terézia jegyző: nem kell közbeszerzés.
Tóth Imre: javasolja, hogy maradjanak a régebb óta jó kapcsolatban álló cégnél, mivel az
árajánlatok között csekély különbség van.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a TECHNO-Víz Kft. (5000
Szolnok, Vízmű u. 1.) ajánlatát, mely magában foglalja 3 db talajvíz monitoring kút tisztító
szivattyúzását, akkreditált mintavételét, akkreditált vizsgálatokat, 206.700 forint +ÁFA díjazásért. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
110/2015.(VI.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Monitoring kutak éves bevizsgálására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja TECHNO-Víz Kft. (5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) ajánlatát, mely magában foglalja 3
db talajvíz monitoring kút tisztító szivattyúzását, akkreditált mintavételét, akkreditált
vizsgálatokat, 206.700 forint +ÁFA díjazásért.

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

7. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos kérelemre
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
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