I.

Iktatószám: 317-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. január 28-án megtartott, n y i l t s o r o s üléséről

1/2015. (I.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2/2015. (I.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

1. napirendi pont felvétele

3/2015. (I.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

4. napirendi pont felvétele

4/2015. (I.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapításáról

5/2015. (I.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközség Helyi Építési
Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről
szóló 21/2008. (XII. 07.) rendelet módosításáról

6/2015. (I.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Beszámoló a 2014. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2015. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az
önkormányzati intézményekben

7/2015. (I.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Folyószámla-hitel szerződés megkötésére

8/2015. (I.28.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

OrtoProfil-Alföld Gyógyászati segédeszközöket
Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. január 28-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
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Kovács Zsuzsanna
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alpolgármester
főépítész

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait az év első ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság mind a 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

1/2015. (I.28.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
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Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2015. január 28-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 előterjesztést
mindenki megkapta írásban. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani?

Bagi Zsolt bizottsági elnök: a nyílt ülés első napirendi pont a Helyi Építési Szabályzat módosítása legyen, melynek írásos anyagát a Képviselő-testületi ülés anyagában megkapták. A
nyílt ülés 4. napirendi pontban pedig a ORTO Profil kft kérelmét vitassák meg.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 1. napirendi
pontja a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 21/2008. (XII. 7.) rendelet módosítására legyen? A bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

2/2015. (I.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
1. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a nyílt ülés 1. napirendi pontja keretében
„Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási
Tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) rendelet módosítására”

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 4. napirendi
pontja az ORTO Profil kft kérelmének megvitatása legyen? A bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

3/2015. (I.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
4. napirendi pont felvétele
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a nyílt ülés 4. napirendi pontja keretében
az „ORTO Profil kft kérelmének megvitatása”

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi a négy nyílt, és két zárt pontból álló napirendet, melyet a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot
hozza:

4/2015.(I.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

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

Napirend:
1./

Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) rendelet módosítására
Előadó: Dankó Zoltán építész

2./

Beszámoló a 2014. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató
a 2015. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei
az önkormányzati intézményekben
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,

3./

Előterjesztés Folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,

4./

ORTO PROFIL kft kérelmének megvitatása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés:
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5./

Kossuth Lajos út 172. szám alatti ingatlanra vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

6./

Előterjesztés a 070/1 hrsz-ú külterületi szántó megvásárlására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási
Tervéről szóló 21/2008. (XII.7.) rendelet módosításáról

Bagi Zsolt bizottsági elnök:a napirendi pont előterjesztését írásban megkapták, kéri Dankó
Zoltánt tájékoztassa a módosítás szükségességéről.
Dankó Zoltán: 2008-ban a Képviselő-testület elfogadta a települési rendezési tervet, mely
azóta nem lett módosítva. A munkatervben döntés született e rendelet módosítására is, az elavultsága miatt, illetve bizonyos korlátozásait nem kívánják megtartani mivel okafogyottá
vált. Ez a módosítás nem a település egészére, csak bizonyos problémák megoldására, egyes
részterületekre fog majd vonatkozni. Az egyik módosítás az, hogy van egy bizonyos tiltás a
falusias lakóövezetben, hogy 19. § (1) bekezdés b) pontja, mondja hogy az ilyen területeken
nem lehet 100 m2 vagy ennél nagyobb mezőgazdasági, vagy erdőgazdasági üzemépületeket
építeni. Olyan lakossági vállalkozási kezdeményezések jelentek meg melyek ütköznek ebbe a
tiltásba, ugyanekkor ezek a kezdeményezések támogathatóak, környezeti hatásuk nem veszélyezteti a környező lakóépülteket. A rendezési terv módosítása azonban csak úgy lehetséges,
ha előtte legalább fél éves egyeztetési eljárást kell lefolytatni. Ezért javasolja, hogy ahol megjelent ez a konkrét igény, vállalkozói kezdeményezés, ennek érdekében erre a tömbre, a rendezési terv hatályát veszti. A Fekete Pál utca, Tass vezér utca és a 2444 helyrajzi számú névtelen utca által határolt területre megszűnne a rendezési terv hatálya. A módosítás elfogadása
után erre a tömbre építési engedélyt az úgynevezett illeszkedési terv alapján lehet adni. Ez azt
jelenti, hogy a helyi szabályok megszűntével belépnek az országos jogszabályok, melyek nem
tartalmazzák ezt a 100 m2-es beépíthetőségi határt. Ez nem minősül módosításnak, csak a hatály kiterjesztését illetve szűkítését jelenti.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Jászladány
Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 21/2008.
(XII. 07.) rendelet 19. §, (1) b) pontjának módosítását az előterjesztett formában? A bizottság
7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
5/2015.(I.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
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Javaslat Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási
Tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) rendelet módosításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 21/2008. (XII. 7.) rendelet 19. §, (1) b)
pontjának módosítását az előterjesztett formában.

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

2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2014. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2015. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester,
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a napirendi pont előterjesztését írásban megkapták, kérdi
Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e azt kiegészíteni, módosítani?
Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagban összefoglalásra került, hogy 2014-ben
milyen területeken milyen támogatás és jogcím mellett tudtak foglalkoztatni embereket a
munkanélküliek sorából. A START foglalkoztatásban volt a mezőgazdasági, a közút karbantartási, és a csapadékvíz elvezetés programok. A mezőgazdasági program keretén belül már a
korábbi években beszerzésre került traktor, pótkocsi, lajtos kocsi, és öntöző berendezések
melyek most is segítették a munkák elvégzését. Láthatóan 8,2 ha-on próbálnak munkára bírni
embereket. Ebből 4,2 ha külterületi szántó, melyet az NFA-tól vagyonkezelésbe kaptak. A
maradék pedig belterületen lévő kertek. Ezeken konyhakerti növényeket termeltek több mint
2 millió forint értékben. Ennek felhasználása a napközi konyhán keresztül a közétkeztetésben
történt. Ennyivel kevesebb volt a nyersanyagok beszerzési költsége. Azonban a foglalkoztatás
sokkal magasabb összegbe kerül, mint a megtermelt érték. A cél azonban a minél nagyobb
arányú közfoglalkoztatás. A közúthálózat karbantartás az ami érdemben is és látványosabban
is működik. Útalap építésére nem pályáztak, mivel a szennyvízberuházás miatt nem volt célszerű. Ezért maradt a járda építés és aszfaltos és útalapos utak kátyúzása. Közel 2 km járdát
tudtak megépíteni. A belvízelvezetés karbantartásán és felújítás belül kül-, és belterületi csatornák karbantartására került sor, tisztítás, gaztalanítás, cserjék kivágása 5 km hosszban külterületen. Belterületen pedig 10 km hosszan végezték a csatornák karbantartását. Ebből 1 km
hosszan mederlapolt árok felújítása is megtörtént a Rákóczi, Besenyszögi, Sas, Jászkiséri utcában. Ami még hátra van az a Kossuth Lajos és az Alkotmány utca, az időjárás függvényében fogják elvégezni. A térkő gyártás is a START munka keretében valósult meg. 22 fő foglalkoztatását vállalták, hogy megfelelő anyagmennyiségre tudjanak pályázni. Eddig 26 ezer
db térkövet sikerült legyártani, melyből a Kossuth Lajos utca járdája kerül felújításra, illetve a
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parkolókat fogják leburkolni. A 22 fő foglalkoztatásában itt sincs arányosság, viszont vásárolták a térkő gyártó gépet, ami a későbbiekben lesz hasznára a településnek. Intézményi közfoglalkoztatás is volt, a takarításokat, a szociális kisegítő munkákat, az adminisztrációs tevékenységeket, végezték ennek keretében. A téli közfoglalkoztatás kis „kényszer” volt ismételten. 15
fős csoportok képzését kell elvégezni tanfolyam keretében. Ez 100 %-os támogatás keretében
történik. Közülük a fröccsöntőkkel van a legnagyobb probléma, akik a T-Plasztiknál vannak
gyakorlaton.
2015-re a mezőgazdasági munkára van kiírva eddig pályázat, melyet be is nyújtottak, jelenleg
elbírálás alatt áll. Bíznak a pályázat sikerében. Korábbi évek pályázataiból vásárolt MAN
teherautót, úthengert, bobcatet, természetesen továbbra is használják. Inkább anyagköltségeket építenek be a pályázatokban mivel az eszközök megvannak. Igyekeznek kihasználni a
lehetőségeket.
Bertalan László: lehetséges-e Gonda József, és Görőcs László mellett még egy személyt alkalmazni a közmunkák irányítására, ellenőrzésére? Tóth Gábor erre egyedül kevés. Hatékonyabbá kellene tenni a munkavégzést. Nagyon rossz a közmunkások munkavégzésének megítélése.
Kovács Zsuzsanna: megoldható lenne-e, hogy kisebb csoportokban dolgozzanak? Külterületre is ki lehetne vinni őket szemetet szedni, vagy csemetekertet létrehozni velük, hogy a csatornázás után a fásítást ebből meg lehetne oldani, illetve a csatornázás utáni úthelyreállításban
is részt tudnának venni.
Major Antal: a mezőgazdasági közfoglalkoztatottak nem igen dolgoznak nagy létszámú csoportokban. Hatékonyabb lenne a munkavégzés kisebb csoportokban. Nagyon fontosnak és
szükségesnek tartja a közfoglalkoztatást, mindamellett arányosságot ne keressenek ráfordítás
és a haszon között. 2 éve kezdődött el egy olyan folyamat, ami odafigyeléssel, irányítással
biztos hogy hasznot fog hozni a falunak. Ez mintegy 160 személyt érint és ez nagyon fontos.
Továbbra is támogatna egy száraztészta készítő üzemet, az épület rendelkezésre áll, és 8-10
ember foglalkoztatása folyamatos, és hasznos lenne. A száraztésztát a két nagy konyha fel
tudná használni, sőt a szociális juttatásoknál is figyelembe lehetne venni. Véleménye szerint
nem szükséges hozzá nagy beruházás. A másik pedig a mezőgazdasági termékek feldolgozása
volna, savanyítással szintén 5-6 személynek rendszeres munkavégzést lehetne biztosítani.
Gyümölcsfa csemetéket lehetne nevelni, melynek a megvédése, és a termés megvédése is
nehéz, de a meglévő telkek hasznosítása is szükséges. Az eddig elvégzett munkát is támogatja, csakúgy mint a folytatását.
Gyárfás Lajos: az intézményekben hány fő közhasznú van foglalkoztatva?
Drávucz Katalin polgármester: az intézményi közfoglalkoztatottak létszáma átlag 45 fő, pályázattól függően. Tavaly közös megbeszélést tartottak arról, hogy 2015-ben milyen közfoglalkoztatási pályázaton vegyenek részt. Maximum 10 fős, összesen 21 brigádban dolgoznak az
emberek. Az ellenőrzésüket úgy lehetne megoldani, ha minden brigád mellett lenne egy ellenőr ez havi 21 személy foglalkoztatása munkabére lenne. Közfoglalkoztatás keretében ezt
hatékonyan nem tudják megoldani, mert nincsenek erre alkalmas emberek. Ellenőrök vannak,
a közterület-felügyelők és az összes képviselő megkapta azt a lehetőséget, hogy bármikor
ellenőrizze, megállítsa a munkát, és amennyiben nem dolgozik a H betűt (hiányzás) beírja
nekik. Amennyiben hatékonyabb javaslata van valakinek, szívesen fogadja, alkalmazza. Tóth
Gábor felvétele a mezőgazdasági munkára történt, Borbély Sándor pedig a közutat és a csapadékvíz elvezetést irányította. Sándor lebetegedett, Tóth Gábor egyedül maradt. Jelezte Gonda
Józsefnek, hogy a költségvetésbe tervezzék meg plusz egy személy foglalkoztatását, és keressék meg a megfelelő személyt.
A járdaépítésre nem mondaná, hogy nem hatékony. Ott nem lehet látni, hogy állnak az emberek. A belvízelvezetésnél szintén kézzel fogható eredménye van a munkáknak. A mezőgazda-
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sági munkák azonban augusztusban indultak, februárig tartanak. Érdemi mezőgazdasági munkát adni ebben az időszakban nem lehet, de erre a pályázatra volt lehetőség. A mezőgazdasági
munkák során megtermelt zöldségek konyhakész állapotban kerültek be a napközi konyhára,
és fagyasztásra, vagy savanyításra kerültek. Most lehet látni az utcán őket, mert a földeken
nem lehet dolgozni.
Fásítást a 2016-os programba lesz célszerű beletenni, amikor a szennyvíz beruházás már lezárul. Kérdés, hogy milyen formában lehet ezt a mezőgazdasági munkába beletenni. Ebben az
évben a programba illesztették a kerítés készítést 1 millió forint értékben a meglévő üres telkekre. Amennyiben nem engedélyezi a Munkaügyi Központ, akkor csak saját erőből, költségvetésből lehetséges.
Száraztészta készítéshez tojással és liszttel, és gyártó géppel kell rendelkezni. Azonban Állategészségügyi és ÁNTSZ előírásoknak kell megfelelni, a program a helyiség kialakításának
költségét nem vállalja, csak önkormányzati fedezettel lehetne megoldani. Ha hosszútávra
biztosít az önkormányzat erre forrást, csak akkor lehetséges kivitelezni.
Major Ferencné alpolgármester: próbálják kapcsolni a szociális földprogramhoz ahol most
csibéket kaptak, a Komplex telepprogramban volt egy szociális szerkezeti képzés. Ott hoztak
egy olyan pályázati lehetőséget, mely a szociális szövetkezetek felé nyitott. Próbáltak számításokat végezni, hogy hány emberrel mennyi tojást, lisztet tud felhasználni. Ez a pályázat folyamatos, később is lehet hozzá csatlakozni.
Kovács Zsuzsanna: ebben az évben lehet-e már tudni, mikor kezdődik a mezőgazdasági
munka?
Drávucz Katalin polgármester: tudomása szerint március 1-vel.
Kovács Zsuzsanna: a csemete kertészetet azért mondta, hogy 20-30 forintért lehet vásárolni 1
éves csemetéket, melyeket 1-2 évig kell még tovább nevelni, és utána lehet kiültetni. Jászberényben fut jelenleg egy ilyen program.
Drávucz Katalin polgármester: ez nem önfenntartó, ezért nem illeszkedik be a programba.
Major Antal: köszöni a választ, örül hogy foglalkoznak az ötleteikkel. Bertalan László javaslatát támogatja, hogy kellene még 1 fő iránytó a 160 személy mellé. Ipari üzemekben is 10-20
fő irányít ennyi embert.
Drávucz Katalin polgármester: a probléma az, hogy pl. a fröccsöntők 15-en vannak, és képtelenség őket összefogni és irányítani. Kérte Gonda Józsefet, hogy tervezzen be egy fő irányító költségeit.
Lajkó Terézia jegyző: Borbély Sándortól sok panaszt hallott a közfoglalkoztatottakra, pedig
ő ért a nyelvükön. Munkába állította őket, dolgoztak, amikor másik brigádhoz ment, akkor
máris abbahagyták a munkát. Szemetet is hiába szedik, ha mások folyamatosan eldobálják azt.
Sajnos nincs igény a tisztaságra.
Tóth Imre: csak kis lépésekkel, apró eredményekkel lehet haladni velük.
Mezei Norbert: nem lehet azt a munkatempót elvárni tőlük, mint az átlag embertől. Az átlag
munkavállaló is máshogy dolgozik, ha a főnök felügyeli, mint amikor nem. Borbély Sándor
helyett már korábban fel kellett volna venni valakit, mivel tartós táppénzen van. Találnak-e
megfelelő embert? Lesz-e olyan, aki vállalja?
Major Antal: olyan réteget próbálnak munkára fogni, akit évszázadok óta nem sikerült, ráadásul mezőgazdasági munkára.
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Drávucz Katalin polgármester: a minisztériumból az ellenőrzések viszont szigorúak, folyamatosak. Nézik a munkaterületet, a foglalkoztatást, a munkaköri leírástól az orvosi igazolásig
mindent.
Major Antal: a központ azonban láthatóan tiszta.
Drávucz Katalin polgármester: karácsonyi ünnepek alatt látható volt a takarítás hiánya.
Tóth Imre: sok üres telke van az önkormányzatnak, ami az összedőlt ház, vagy ólak miatt
egyenetlen. Ezeket kézi erővel is lehetne rendbe hozni, s lehet, hogy szívesebben végeznék,
mint a mezőgazdasági munkát.
Bertalan László: véleménye továbbra is az, hogy a mezőgazdaságban dolgozó közfoglalkoztatottaknak hatékonyabban kellene dolgozni. Szép hogy termett 45 q hagyma, de mekkora
területen?
Drávucz Katalin polgármester: hogyan lehet rábírni a hatékonyságra ez embereket?
Bertalan László: kérjék ki a Jász-Föld Zrt szakembereinek véleményét.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: az elmúlt évi terméshez képest azonban megduplázták ebben az
évben a termelést. Tiszatenyőn nagyon sok mindent kitalálnak a foglalkoztatásukhoz, a vályog vetéstől kezdődően. A férfiak mentalitása olyan hogy a nehéz munkát értékelik, és végzik el. A mezőgazdasági munkákban soha nem vettek részt, most sem. Bízik abban, hogy a
járdaépítés, térkő gyártás sikert hoz.
Mezei Norbert: a közfoglalkoztatás az önkormányzatnak értéket teremtett. Akár az itt maradó tárgyi eszközt nézi, akár azt hogy nem foglalkoztatás helyettesítő támogatást kellett kifizetni, annak ellenére, hogy a munkamoráljuk felháborítja a jóérzésű embereket.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi ki az aki elfogadásra javasolja, a 2014. évi közmunkaprogramok értékeléséről szóló beszámolót, és 2015. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségeiről szóló tájékoztatót az önkormányzati intézményekben, azzal a
kiegészítéssel, hogy facsemeték nevelésével, ültetésével, a szennyvízberuházás befejezése
után az utak helyreállításával, a munkák irányításának és ellenőrzésének növelésével, hatékonyabbá lehetne tenni a közcélú munkavégzést? A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

6/2015.(I.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Beszámoló a 2014. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2015. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja a 2014. évi közmunkaprogramok értékeléséről szóló beszámolót, és 2015. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségeiről szóló tájékoztatót az önkormányzati intézményekben, azzal a kiegészítéssel, hogy facsemeték nevelésével, ültetésével, a szennyvízberuházás befeje-

9

zése után az utak helyreállításával, a munkák irányításának és ellenőrzésének
növelésével, hatékonyabbá lehetne tenni a közcélú munkavégzést.

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

3. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester,
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a napirendi pont előterjesztését írásban megkapták, kérdi
Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e azt kiegészíteni, módosítani?
Drávucz Katalin polgármester: 2014-ben egy biztonsági keretként a Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy folyószámla hitel szerződét kössenek a CIB Bankkal. Ebben az évben is
azonos céllal szeretnék igénybe venni. Ha egy-egy pályázat miatt likviditási probléma merülne fel, akkor igénybe tudnák ezt venni. Amennyiben nincs rá szükség, természetesen nem
veszik igénybe, és ekkor kamat sem terheli. Egyfajta biztonsági tartalékként kívánják kezelni
ezt a lehetőséget.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: 2014-ben igénybe vettek ebből a keretből?
Drávucz Katalin polgármester: nem vettek igénybe belőle. Ez egy évre szól, a 2014. évi keret szerződése december 31-én lejárt, ezért kell új szerződést kötni.
Tóth Imre: gyakorlatilag készenléti hitel ez. Mekkora a költsége ennek?
Mezei Norbert: egyszeri rendelkezésre állási díja van, a pontos összeget képviselő-testületi
ülésen fogja tudni megmondani.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi ki az aki elfogadásra javasolja, az önkormányzat
folyószámlahitel felvételét a CIB Banktól 25 000 000 forint értékben, és felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására ? A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

7/2015.(I.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat folyószámlahitel felvételét a CIB Banktól 25 000 000 forint értékben.
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Javasolja továbbá Drávucz Katalin polgármester felhatalmazását a hitelszerződés aláírására.

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

4. NAPIRENDI PONT
ORTO PROFIL kft kérelme
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: OrtoProfil-Alföld Gyógyászati segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság gyógyászati segédeszközöket szeretne forgalmazni
Jászladányon, ehhez kívánja bérbe venni az orvosi rendelő egy helyiségét.
Major Ferencné alpolgármester: évek óta járnak Jászladányra, eddig a Művelődési Házban
bonyolították tevékenységüket. Annak idején Dr Gyárfás Eszter közvetítésével kerültek ide.
Ortopéd cipőkhöz méretet vetek, elkészítették, leszállították, nem kellett Szolnokra, Jászberénybe utazni a betegeknek, mozgássérülteknek. Jogszabályi változás miatt csak egészségügyi
intézményben lehet ezt a tevékenységet folytatni. 2013-ban Dr Gyárfás Eszter ultrahangos
vizsgálatra és a gyógyászati segédeszközöket gyártó cég is kívánta az orvosi rendelő egy helyiségét bérbe venni. Megkérdezték a közreműködő szervezetet, hogy lehetőség van-e erre.
Akkor azt a tájékoztatást kapták, hogy szakmai változásról van szó, szükséges változás bejelentővel kezelni, feltárva azokat a tényeket, hogy ez a tevékenység hogyan befolyásolja az
alapellátást, közfinanszírozott, vagy térítésköteles tevékenység lenne-e. Akkor fel lett ajánlva
a Petőfi utcai volt szolgálati lakás, azonban annak igénybevétele nem történt meg. A tegnapi
nap folyamán a változás bejelentő el lett küldve a közreműködő szervezethez, és amennyiben
jóváhagyják létrejöhet a szerződés.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: lényegében ez egy elvi hozzájárulás?
Major Ferencné alpolgármester: igen az.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi ki az aki elfogadásra javasolja, OrtoProfilAlföld Gyógyászati segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal bérleti szerződés kötését az orvosi rendelő egy helyiségére, amennyiben a közreműködő
szervezet megadja az engedélyt. Javasolja továbbá Drávucz Katalin polgármester felhatalmazását a szerződés aláírására? A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:
8/2015.(I.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
OrtoProfil-Alföld Gyógyászati segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
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