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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. szeptember 16-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 bizottság elnöke:
Tóth Imre
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Donkó Veronika

5 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Dr. Bakos Beáta
Seresné Lados Éva
Szöllősi János
Lovász Imre
Mezei Norbert

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
aljegyző
pénzügyi osztályvezető

Bagi Zsolt Arnold elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a képviselő-testület tagjait, akik a kibővített bizottsági ülésen tanácskozási joggal vannak jelen. Megállapítja, hogy a
bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Kovács Zsuzsanna jelezte nem tud
részt venni az ülésen, Major Antaltól nem érkezett visszajelzés. Javasolja, hogy a bizottság
üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Tóth Imre képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

127/2015. (IX.16.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2015. szeptember 16-i Pénz-
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ügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth
Imrét jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt Arnold 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 elnök: szavazásra teszi, ki fogadja el a 7 nyílt, és 1 zárt napirendi pontból álló napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

128/2015. (IX.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság a 2015. szeptember 16-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

Javaslat a Központi orvosi ügyelet biztonságos működtetésének kialakítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

2./

Tájékoztató a naperőmű létesítésével kapcsolatban
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Dankó Zoltán építész szakértő

3./

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

4./

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

5./

Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi költségvetésének helyzetéről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

6./

Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozásra
2016. évben
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Előadó: Drávucz Katalin polgármester
7./

Előterjesztés a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségéről
Előadó: Lovász Imre aljegyző

Z árt ülés:
8./

Kérelem mérlegképes könyvelő tanfolyam díjának átvállalására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Központi orvosi ügyelet biztonságos működtetésének kialakítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdezi Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: évek óta, többször napirendre kerül, hogy a jelenlegi orvosi
ügyeletet ellátó szolgáltató magas összeget kér a szolgáltatásáért, illetve, hogy valamilyen
megoldást kell keresni az ellátás minőségének javítására. A környező települések is hasonló
problémát észlelnek nem csak anyagiakban, hanem az ellátás területén is. Augusztusban volt
egy egyeztetés Jánoshidán a környező települések polgármestereivel és a cég képviselőivel.
Írásos anyagot kaptak, hogy lássák, hogy mi az amiben változhat az orvosi ügyeleti ellátás, és
mindez anyagilag mit jelent hosszú távon. Köszönti a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft.
Képviselőit, kéri röviden foglalják össze a leírt előterjesztést.
Dr Józsa Tibor: Mozsár Zoltán kollégáját bemutatja, aki a jászberényi telephely vezetője, és
itt is lakik. A telephely működésével kapcsolatos kérdésekre tud válaszolni. Ő pedig az orvos
szakmai részt képviseli jelenleg is háziorvos Balmazújvárosban. 22 éve végzett, saját tapasztalattal is rendelkezik az ügyeltről.
Javaslatuk lényege: a jelenlegi helyzet mely ebben az ügyeleti körzetben van, jellemző a megyére, és az egész országra is, és a későbbiekben még nagyobb gondok lesznek. Az orvos és a
szakdolgozó hiány akut problémákat vet fel, és a háziorvosok közel 40 %-a 60 éven felüli. A
hátrányos helyzetű településeket ez különösképpen érinti. Anyagilag stabilan, hosszú távon
működtethető megoldást próbált leírni. Minden arra mutat, hogy át kell szervezni az ügyeleteket az országban, és gazdaságosabban, ésszerűbben kell működtetni. A Kft nagyon sok helyen
működtet ügyeletet, Budapest, Veszprém, Hatvan, Jászberény, Hajdú-Bihar megye. Az ideális
az lenne, ha Jászapáti is csatlakozna ehhez, de Jászdózsa már jelezte szándékát. Szeretnék, ha
4

nagyobb távolságokkal de mégis kibővítve egy mentőtiszt egy sofőrrel dolgozna, és ez mindenképpen biztonságot jelentene az akut ellátásnál, ha orvos nincs jelen. Ők a mentőszolgálatnál is dolgoznak. Lényeges, hogy önöknek kevesebbe fog kerülni, viszont egy kibővített
szolgáltatást fognak kapni, ami azonban egy picit távolabb lesz. A későbbiekben ha bármilyen
visszajelzése van azt önkormányzatnak, szívesen veszik, mivel szeretnék hogy jól működjön
az ügyelet. Újdonság, hogy saját diszpécser szolgálatot működtetnek, ami fontos, mert tanácsadási lehetőséget ad, van saját tapasztalatuk, meg tudják szervezni. A tervezetből kiderül,
hogy a jánoshidai egységnél együttműködne egy mentőtiszti kocsi, illetve ott hétvégéken és
ünnepnapokon egy rendelés is működne, ami közelebbi ellátást is biztosít. Gyermek szakorvossal is találkozhatnak hétvégeken Jászberényben. Ez a tervük, remélik, hogy pozitívan dönt
a képviselő-testület.
Dr. Bakos Beáta: gyakorlatias kérdéseket kíván feltenni: konkrétan úgy néz ez ki, hogy Jászberényben van egy orvos, ápoló (hétvégén egy gyerekorvos is), ahová a ladányiak be tudnak
menni, ha van kocsijuk.
Dr Józsa Tibor: E mellett egy kijáró orvos is van.
Dr. Bakos Beáta: Jánoshidán milyen egység van?
Dr Józsa Tibor: egy autó mentőtiszttel, sofőrrel. Ha a Mentőszolgálatnak nincs szabad kapacitása akkor ők mennek ki.
Dr. Bakos Beáta: tehát Jánoshidára ne menjenek be az emberek hogy ott ellássák őket.
Dr Józsa Tibor: tulajdonképpen egy pár óra hosszás rendelést tudunk biztosítani az ügyeletek
idején, Jászberényben.
Dr. Bakos Beáta: kolléganői jelenlegi központi ügyeleti rendszerben dolgoznak, fölvételt
nyerhetnek-e mint ápolónők. Megbízható jól képzett szakemberek.
Dr Józsa Tibor: náluk elsősorban vállalkozók dolgoznak. Szakmai alkalmasságot kell még
megnézni.
Mozsár Zoltán: a szakmai felelősségbiztosítást kell még megnézni, mint a háziorvosi praxisban is.
Dr. Bakos Beáta: ha kedvezőbb áron végzik el a feladatot, sokat nem lehet róla beszélni. Ha
a jánoshidai kör is kiesik akkor fenntartani csak több pénzből lehet. Kétség kívül lesznek
problémák, már csak azért is, mert Jászladány speciális összetételű lakosságú. Nagyon sok
hívás lesz és van is Jászladányról. Nagyon sok a 29 km-es távolság. Nem tudja mennyiben
lehet megoldani, hogy csak a diszpécser tanácsadással elegendő lesz-e, mert a többség követeli a házhoz hívást.
Mozsár Zoltán: ezzel tisztában vannak, viszont saját diszpécser elfogja tudni dönteni, hogy
mentőtiszti, vagy orvosi ellátásra van inkább szükség. Jászladányon ügyeletes patika itt nincs.
Dr. Bakos Beáta: ha viszont a jászberényi orvosi ügyeletre elmegy felírja neki az orvos a
receptet, és ott helyben ki is tudja váltani. Bizonyára ennek is van sok jó oldala és anyagilag is
kedvezőbb, ezért támogatja.
Dr Józsa Tibor: arra lehet számítani, hogy a diszpécsernek kell eldönteni, hogy orvost vagy
mentőtisztet küld-e a helyszínre. A diszpécsernek figyelembe kell venni, hogy máshonnan
von-e el orvost. A diszpécsernek nagyon jól kell kommunikálnia, talpraesettnek kell lennie.
Mozsár Zoltán: diszpécser szolgálatban csak végzett mentőtiszt van. Minden új településen
az önkormányzatokkal együttműködve (sokszorosítás, terjesztés) egy tanácsadó kis füzetet
szoktunk a lakosok rendelkezésére bocsájtani, melyben le van írva milyen probléma esetén
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milyen ellátási szintet kell keresni. Idővel kevesebb az ok nélküli hívás, de van aki sportot űz
belőle, azonban minden egyes indokolatlan hívás esetében feljelentést tesz ellene.
Lajkó Terézia jegyző: dr. Kiss Zoltán előadásában hallott egy előadást, ebben hangsúlyozták:
„végre tudomásul kell vennünk hogy az orvosi ügyelet nem sürgősségi ellátás”. Az előterjesztésben sürgősségi ellátásról is írnak. Akkor súlyos esetben a mentőt kell hívni?
Dr Józsa Tibor: ezek a fogalmak összemosódnak, nincsenek szétválasztva. Vannak törvények amelyek meghatározzák, de ezt a diszpécserek kezelik. Kapcsolják a mentő szolgálatot.
Mozsár Zoltán: legelső hívás mindig a mentőszolgálathoz fut. Ha a jászberényi területről
hívás érkezik, a szolnoki irányítócsoport bírálja el, hogy mentő feladat, vagy ügyeleti feladate. Ha mentő, akkor náluk marad a hívás, ha ügyelet, akkor pedig tovább kapcsolják a diszpécsernek, aki továbbítja a legközelebb eső egységnek. A problémát az adja, hogy ezek a dolgok
összemosódnak. Sok esetben mennek balesethez, mert szabad mentő a megyében sincs. Jászladány elég messze van Jászberénytől és Szolnoktól, és itt, ha egy eset feladat van pl. infarktus, akkor ide leghamarabb a jánoshidai ügyelet fog kiérni.
Dr Józsa Tibor: a kiérkező ügyelet csak ellátja a beteget, szállítani nem tud az a mentő feladata.
Mozsár Zoltán: a mentő ha orvos nélkül érkezik, akkor a mi orvosunk kíséri be a beteget a
kórházba, nem hagyja magára. Ez rendszeresen megtörténik.
Drávucz Katalin polgármester: Finanszírozási feltételeknél jól számolt-e? Írva 58-65forint
van személyenként 5800 főre számolva havi 377 ezer forint. Bruttó vagy nettó összeget kell
érteni?
Mozsár Zoltán: az egészségügy áfa mentes, tehát ezt is így kell érteni.
Drávucz Katalin polgármester: A mostani ellátó cégnek 589 ezer forintot fizetünk havonta.
Ezért kapjuk azt, hogy van egy orvos aki vagy ott van vagy nincs, vagy kijön vagy nem… stb.
Vagy elindulunk Jászberény felé. Ezért a díjért kapunk egy állandó orvost Jászberényben aki
mindig ott van, kapunk egy orvost aki mozog a települések között, és egy mentőtisztet Jánoshidán hétköznapokon 4 óra után.
Mozsár Zoltán: igen, 6 óra után. A települések úgy hangolták össze, hogy a készenléti idő 6
óráig tart. Ennek az időintervallumnak a lefedésére lehetséges hogy korábban kezd az ügyelet.
Drávucz Katalin polgármester: hétvégén és ünnepnapon pedig kihelyezett rendelés van Jánoshidán. Jászberényben pedig gyermek orvos és felnőtt orvos is.
Dr Józsa Tibor: gyermek orvos hétvégén és munkaszüneti napokon reggel 8-tól este 6 óráig.
Gyermek szakorvosok Budapestről, Szolnokról jönnek.
Bagi Zsolt Arnold elnök: a jelenlegi ügyeleti rendszer felmondása jár-e anyagi kötelezettséggel?
Dr Józsa Tibor: szerinte nincs anyagi kötelezettség.
Mezei Norbert: szerinte sincs anyagi kötelezettség, de a szerződést meg kell nézni.
Bagi Zsolt Arnold elnök: az átmeneti időszak hogyan, és mikor lenne?
Dr Józsa Tibor: célszerű lenne egy időben abbahagyni és kezdeni is, hogy az ellátottság folyamatos legyen, valamint célszerű lenne ha nem december 31. lenne ez a dátum.
Mozsár Zoltán: Jánoshida december 15-ét jelölte meg, mivel a jelenlegi szolgáltatóval a
szerződésüket felmondták, a felmondási idő 3 hónap, a karácsony és szilveszter összevont
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ünnepnapokat jelent, ezért december 15-én csatlakoznak hozzájuk. Ha a jászladányi önkormányzat csatlakozik, akkor pár napot rugalmasan tudnak kezelni.
Mezei Norbert: mennyi időre kívánják kötni a szerződést?
Dr Józsa Tibor: a mostani települések esetében határozatlan időre, és mindkét fél részére 30
napos felmondási idővel szokták megkötni.
Bertalan László: szülőként tudja elmondani, hogy amikor hétvégén mentek gyerekkel az
ügyeletre, sajnos először célszerű volt felhívni az asszisztenst, hogy melyik orvos ügyel, mert
van amelyikhez nem is ajánlatos oda menni. Minden képen támogatja, hogy Jászladány csatlakozzon, illetve ha Jánoshida már kilépett, akkor Jászladány tekintetében is emelnék az öszszeget. Szeretné azonban, hogy a Jászladányról átjáró dolgozók maradnának az ügyeletben.
Mozsár Zoltán: ha szerződéskötés jönne létre, (Jánoshidai ügyeletet is ő fogja vezetni, a
Jászberényit 4 éve vezeti) nem gördítenek akadályt az elé hogy alkalmazásba vegyék őket.
Nekik is az az érdekük, hogy ne a Jászság másik végéből utaztassák a dolgozókat, ha a kellő
végzettségük megvan, nem látnak akadályt.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja, hogy a jelenlegi
Emergency Service Kft-vel a szerződés 2015. szeptember 16-val kerüljön felmondásra, és
2015. december 16-val kössenek szerződést a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft-vel
Jászladány nagyközség orvosi ügyeletének biztonságos működtetésének ellátására. A
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

129/2015. (IX.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Központi orvosi ügyelet biztonságos működtetésének ellátására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a jelenlegi
Emergency Service Kft-vel a szerződés 2015. szeptember 16-án kerüljön felmondásra,
és 2015. december 16-val kössenek szerződést a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit
Kft-vel Jászladány nagyközség orvosi ügyeletének biztonságos ellátására.

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

Dr. Bakos Beáta képviselő távozik az ülésről.

2. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a naperőmű létesítésével kapcsolatban
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
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Dankó Zoltán építész szakértő

Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdezi Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: nagyon részletes előterjesztést kaptak, és már többször is
napirenden volt a nevezett terület hasznosítása. Dankó Zoltán jóvoltából sikerült megfelelő
szakemberekkel felvenni a kapcsolatot. Többször is tárgyaltak már a naperőmű tervéről,
melynek eredménye az, ami az előterjesztésben látható. Egy ésszerű döntés hiányzik, hogy ez
a naperőmű megvalósulhasson.
Dankó Zoltán: Babó Gábor nagyon sajnálja, de elfoglaltsága miatt sajnos nem tud jelen lenni
az ülésen. Kiegészítésként kívánja elmondani, hogy alternatívák közötti döntést kér a testülettől, hogy milyen formában történjen ennek a beruházásnak a finanszírozása, hitel, vagy pályázat. Szükség van a szántó művelés alóli kivonás költségére, és a tervezési költségre. Meglehetősen speciális felkészültséget igénylő munka a tervezés, mellyel nem sok mérnök foglalkozik. Jászágói példa alapján van kalibrálva az érték. A művelés alóli kivonás pedig a helyi viszonyoknak megfelelő. Ezeknek a megelőlegezése az önkormányzat részéről szükséges tényező. A pályázat finanszírozza ezt, ha hitelből történik a finanszírozás akkor ez saját erőként
jelenik meg. A megtérülésnél különbség van a pályázat és a hitel esetén. A jogszabály úgy
rendelkezik, hogy ha hitelből valósítja meg az önkormányzat akkor 15 évig magasabb értéken
tud eladni áramot, ha pályázatból, akkor csak 10 évig. A megtérülési idő azonos, de a nyereségtartalom más. A megelőlegezendő összeg 6-9 millió forint. Az átfutási ideje a tervezésnek
kb. 3 hónap, a kivitelezésé 1,5-2 hónap, összesen 4,5-5 hónap után a próbaüzem beindul, már
ekkor is bevétel jelentkezik. Akár már jövő év májusától kezdve bevételt produkál ez a megvalósuló beruházás. A 2016. évben a költségvetésben a bevétel és a kiadás kiegyenlíti egymást, nullszaldós lesz. Ha pályázatot nyer az önkormányzat, amely még nincs kiírva, akkor ez
a 6-9 millió forint a pályázatban térül meg. A melléklet rajzon lehet látni, hogy a szürkével
jelzett területen lennének a napelemek elhelyezve, de fontos megjegyezni, hogy a Tisza utca
folytatása alatti rész is ehhez a területhez tartozik, de annak más célú hasznosítását irányozta
elő az önkormányzat. Illetve elképzelhető, hogy nem kell a teljes területet kivonni művelés
alól, az állati hulla gyűjtőtől kifelé eső résztől már nem szükséges. Sűrű sorokban lesznek
felállítva a napelemek. Szolnokon a faipari művek mögött, Jászágón a futballpálya mögött
lehet megtekinteni. A lakosság felé majd megfelelően kell kommunikálni, hogy semmilyen
káros anyag kibocsájtása nem lesz, környezeti hatásvizsgálatot sem kell elvégezni. Működőképes konstrukció, nagyon fontos, hogy amint a beruházás megvalósult, ingyen, emberi közreműködés nélkül jövedelmet termel a település számára. Jászágón úgy jártak el, hogy bérlik a
területet, ott a bevétel azé a szakcégé aki a közreműködőkkel megvalósították. A bevételükből
helyi iparűzési adót fizetnek az önkormányzatnak. Jelen esetben a terület az önkormányzaté, a
beruházó szintén az önkormányzat, ezért az éves árbevétellel is számolhat az önkormányzat.
A megvalósítás után az üzemeltetést pl. NÜVI végezheti.
Szöllősi János: a pályázati formát javasolja elfogadni, ha lesz még kiírás a jövő évre, mivel
elég feszített a költségvetés. A 9 millió forint a várható többlet adóbevétel terhére tervezhető.
Bertalan László: javasolja a pályázati kiírás megvárását, véleménye szerint magasabb lesz a
beruházás költsége.
Major Ferencné alpolgármester csatlakozik az üléshez.
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Bagi Zsolt Arnold elnök: a javaslat szerint pályázatból történjen a megvalósítás, mert az eddigi hitelek bár kedvezőek voltak, mindig rosszul jártak.
Dankó Zoltán: az előbbiek során csak a tervezés költségéről beszélt, a beruházás költségéről
nem. Ha a pályázat megjelenik, rövid határidőt adnak a pályázat benyújtására. Akiknek készen van a pályázatuk, tervük, csak elő kell venni a fiókból azok, tudják benyújtani, és megnyerni.
Drávucz Katalin polgármester: az idei évi költségvetésből kell finanszírozni a művelés alóli
kivonás és a tervezés költségét.
Dankó Zoltán: Babó Gábor úr erre mondta, hogy a tervezés árát lehet, hogy januárban kéri.
Drávucz Katalin polgármester: a kérdés az, ha megfinanszírozzák előre, akkor a pályázatban
elszámolható lesz-e?
Mezei Norbert: ezt jelenleg nem tudja megmondani, az Uniós pályázatokat úgy szokták kiírni, hogy 30 napon belül fog megnyílni az az elektronikus felület amelyen be kell nyújtani.
Csak a pályázat kiírásakor lehet tudni, hogy milyen költségek, számlák számolhatók el. A
probléma az, ha nem írják ki a pályázatot akkor is ki kell fizetni a 9 millió forint tervezési
költséget.
Dankó Zoltán: a kivonás költségét kezeljük külön, mert ha elindítunk egy földhivatali eljárást
annak vannak költségei. Ezt pedig a pályázat benyújtásakor kell befizetni.
Bertalan László: véleménye szerint a pályázat kiírásáig nem kellene megterveztetni a naperőművet.
Mezei Norbert: az önkormányzatnak nincs olyan területe ami már művelés alól kivont?
Drávucz Katalin polgármester: nincs olyan területe.
Lajkó Terézia jegyző: ha az utak tervezését nézzük, azt is meg kell terveztetni, engedélyeztetni, de nem biztos, hogy megnyerjük a pályázatot. Három évig érvényes az engedély.
Dankó Zoltán: igen, utána pedig meg lehet hosszabbítani.
Mezei Norbert: ez egy befektetés, és a bevételre pedig még egy céget, egy kft-t is létre kell
hozni.
Drávucz Katalin polgármester: ha évente 18 millió forint realizálódik, csak meg kell oldani,
hogy itt maradjon.
Mezei Norbert: ebben az évben nem javasolja a 9 millió forint kifizetését.
Drávucz Katalin polgármester: abban egyeztünk meg, hogy a tervezés kifizetésére jövő évben kerülne sor.
Bagi Zsolt Arnold elnök: nincs olyan tervező cég aki sekerdíj fejében készítené el a tervet?
Dankó Zoltán: tervező cégek körében ez nem jellemző, ilyen inkább a pályázatíró cégeknél
található. Szűk körben vannak, akik napelem tervezéssel foglalkoznak.
Bagi Zsolt Arnold elnök: honnan tudjuk, hogy 2016. januárjában lesz rá pénzünk.
Lajkó Terézia jegyző: lehetne látni, a költségvetési törvény elkészült, hatályba lépett.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja, egy 500 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítését a Jászladány, 070/1, 072/1 és 072/2 hrsz. ingatlanok
9

területén, pályázati forrásból, illetve a tervezési, és a földterület művelés alól való kivonási
költség 2016. évi fedezetével. A bizottság 2 igen 1 tartózkodás 2 nem szavazattal
elutsítja és a következő határozatot hozza:

130/2015. (IX.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat naperőmű létesítésével kapcsolatban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja egy
500 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítését a Jászladány, 070/1,
072/1 és 072/2 hrsz. ingatlanok területén, pályázati forrásból, illetve a tervezési, és a
földterület művelés alól való kivonási költség 2016. évi fedezetével.

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

3. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdezi Mezei Norbertet, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos
előterjesztést.
Mezei Norbert: költségvetés módosításának okát két csoportra kell osztani, a kormányzati
hatáskörű, és a saját hatáskörű módosításokra. Az előterjesztés tételesen felsorolja a módosítani szükséges sorokat. Kormányzati szintű módosításra összesen 68 959 ezer forint összegben, saját hatáskörben történő módosításra összesen 748 294 ezer forint összegben kerül sor.
A mérleg főösszege: 4 777 927 ezer forintra módosul.
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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

131/2015. (IX.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
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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

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

Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdezi Mezei Norbertet kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos
előterjesztést.
Mezei Norbert: az előzőleg részletesen kifejtett okok miatt szükséges a 4/2015. (II.23.) sz.
költségvetési rendelet módosítása.
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 4 777 927 ezer forintra módosul? A
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
132/2015. (IX.16.) 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 4 777 927 ezer forintra módosul a
kiadási főösszeg 4 777 927 ezer forintra módosul.

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

5. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi költségvetésének helyzetéről
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdezi Mezei Norbertet, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos
előterjesztést.
Mezei Norbert: a költségvetési helyzetről való tájékoztatási kötelezettség megszűnt, azonban
képviselőtestület munkatervében benne maradt. Elkészítették az I. félévi bevételek és kiadások teljesülésének alakulását intézményi és önkormányzati szinten is. Gyakorlatilag nagyobb
elmaradás nincs. Pénzügyi helyzet stabilnak mondható.
Bagi Zsolt Arnold elnök: a bírság összege mekkora? 250 ingatlan tulajdonosa lett felszólítva,
bírságolás történt-e már?
Mezei Norbert: iparűzési adó, gépjármű adó, kommunális adó szerepel tételesen, a bírságra
1,4 millió forint lett tervezve, és ebből 173 ezer forint teljesült. Gyakorlatilag a helyi adó késedelmi kamatot könyvelnek ide. Az ingatlan tulajdonosok a II. félévben lettek felszólítva, a
táblázat azonban az I. félév adatait tartalmazza.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a 2015. I. félévi
költségvetésének helyzetéről készült tájékoztatót. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

133/2015. (IX.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi költségvetésének helyzetéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2015. I. félévi költségvetésének helyzetéről készült tájékoztatót.

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

6. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozásra 2016. évben
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
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Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdezi Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: minden évben dönt a képviselő-testület a Bursa Hungarica
ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról. Kaptak egy ütemezést, hogy mely időszakban mit
kell elvégezni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által előírt feladatok elfogadását, és javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozást. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

134/2015. (IX.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára való csatlakozásról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által előírt feladatok elfogadását, és javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához való csatlakozást.

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

7. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségéről
Előadó:
Lovász Imre aljegyző
Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdezi, Lovász Imre aljegyzőt kívánja-e szóban kiegészíteni az
írásos előterjesztést.
Lovász Imre aljegyző: a bedőlt lakáshitelesek megsegítésére létrehozták a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-t aki szerződést köthetett a hitelesekkel. A lakásban lakhatnak továbbra is bérleti
díj fejében. Ha fizetik a lakbért akkor még a gyermekeik és az unokáik is használhatják az
ingatlant. Ezen épületek tulajdonjogát felajánlották az önkormányzatnak. Feltételül szabták,
13

hogy csak egyben, (tehát minden ingatlant )lehet átvenni, 15 évig nem lehet elidegeníteni, és
évente kötelező beszámolni az MNV Zrt-nek. Az előterjesztés mellékletét képezi a 13 ingatlan listája és fotója. Amennyiben az önkormányzat átveszi az ingatlanokat, akkor a bérleti díj
bevétel az önkormányzatot illeti meg mely 103 333 forint havonta, viszont az ingatlanok karbantartása is 15 évig az önkormányzat feladata.
Bagi Zsolt Arnold elnök: az állagfelmérés megtörtént a vagyonkezelő részéről?
Lovász Imre aljegyző: részünkről annyiban történt meg, hogy lefotóztuk az épületeket.
Donkó Veronika: belülről megtekinthetőek-e ezek az épületek? 15 évig az önkormányzat
tulajdona lenne, bérleti díjat fizetne a lakó, de hogyha lelakják, akkor az önkormányzat feladata karbantartani. Leszedi a cserepet, eladja, az önkormányzat pedig pótolja?
Gyárfás Lajos: ha 15 éven belül meg akarja vásárolni, azt megteheti?
Lovász Imre aljegyző: az ingatlanokra egyedileg van meghatározva, hogy meddig vásárolhatja vissza.
Gyárfás Lajos: vissza lehet utasítani az eszközkezelő ajánlatát?
Lovász Imre aljegyző: igen. Ez csak egy lehetőség.
Drávucz Katalin polgármester: országosan 25 ezer lakást vesz át az eszközkezelő. Kezd kezelhetetlenné válni számára. Az önkormányzatnak jelent plusz bevételt, de minden problémája is az önkormányzaté.
Lovász Imre aljegyző: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, a Kormány vagy a Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. a vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételeken túl további, az
ingyenes vagyonátadás jogosultja által teljesítendő kötelezettségeket is előírhat.
Bertalan László: eljöhet azaz idő is, amikor kötelező lesz átvenni. Amíg lehet választani,
addig ne vállaljuk.
Drávucz Katalin polgármester: az is lehet.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-nél (a továbbiakban: MNV Zrt.) javasolja kezdeményezni a Magyar Állam tulajdonában
(és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő az előterjesztés részét képező ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
A bizottság 1 igen 4 nem szavazattal elutasítja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:

135/2015. (IX.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról
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