XIX.

Iktatószám: 317-12/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. november 25-én megtartott, nyílt s o r o s üléséről

141/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének
megállapításáról

142/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
143/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
144/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

10. napirendi pont felvétele

145/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár látogatottságának kimutatására

146/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
koncepciójára

147/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
költségvetési előirányzatainak módosítására

148/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

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

149/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére

Módosított napirend megállapítására
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési tervére
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150/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására.

151/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az I. számú háziorvosi körzet ellátására
kötött Megbízási Szerződés módosítására

152/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
153/2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az I. számú háziorvosi rendelőben 4 órás
ápolónő foglalkoztatása 2016. évben
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
2016. évi munkatervére

154 /2015. (XI.25.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat várossá nyilvánítási kezdeményezés folytatására
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. november 25-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:
Bagi Zsolt Arnold
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Major Antal
Donkó Veronika

5 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:

Lajkó Terézia
Lovász Imre
Mezei Norbert
Lajosné Kiss Klára
Müllerné Braun Erika
Gonda József
Silye András

jegyző
aljegyző
pénzügyi osztályvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

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

141/2015. (XI.25.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2015. november 25-i Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Bertalan Lászlót jelöli
ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt Arnold: A meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mindenki
megkapta írásban. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani? Javasolja, hogy a
nyílt ülés 10. napirendi pontja a „Javaslat várossá válási pályázat elkészítésének ajánlatára”
legyen, melynek előadója: Lovász Imre aljegyző.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt ülés
10. napirendi pontjaként Javaslat várossá válási pályázat elkészítésének ajánlatát” tárgyalja a
bizottság?
A javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
142/2015. (XI.25.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
10. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
10./

Javaslat várossá válási pályázat elkészítésének ajánlatára.
Előadó: Lovász Imre aljegyző

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

Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el a 10 nyílt és 1 zárt napirendi pontból álló
napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
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143/2015. (XI.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Módosított napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2015. november 25-i soros ülés módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

N yílt ülés:
1./

Javaslat 2016. év belső ellenőrzési ütemtervére
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Lovász Imre aljegyző

2./

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

3./

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

4./

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,

5./

Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,

6./

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005.
(VII. 01.) rendelet módosítására
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,

7./

Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet ellátásáról szóló megbízási
szerződés módosításról
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

8./

Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

9./

Javaslat a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési bizottság 2016. évi munkatervére
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
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10./ Javaslat várossá válási pályázat elkészítésének ajánlatára.
Előadó: Lovász Imre aljegyző

Z á r t ülés
11./ Előterjesztés ingatlan felajánlásokról
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat 2016. év belső ellenőrzési ütemtervére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Lovász Imre aljegyző

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdezi Mezei Norbertet, kívánja-e szóban kiegészíteni
az írásos előterjesztést.
Mezei Norbert: jogszabály rendelkezik arról, hogy az önkormányzatnak kötelező gondoskodni a belsőellenőrzésről. Amennyiben módosítani kívánja a Bizottság, van rá lehetőség. Az
önkormányzat beszámolóját, költségvetés tervezését természetesen ellenőrzi. Szabályzatok,
továbbképzések, Jászladány Nagyközség Idősek Otthona ellenőrzése is szerepel a 2016. évi
tervben.
Lajkó Terézia jegyző: a pénzügyi keret évi 1 millió forint évek óta. Ez meghatározza az ellenőrzési napok számát. Év közbeni módosításkor inkább cserélni szokták a napokat, szerencsére a belsőellenőr rugalmasan kezeli az időt. Müllerné Braun Erika kérte, hogy az új intézmény ellenőrzése év elején történjen meg. Külön kérés, rendkívüli helyzet esetén lehet módosítani a belsőellenőrzési tervet.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési tervét az előterjesztés szerint. A
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
144/2015. (XI.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési tervére
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési tervét az
előterjesztés szerint.

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

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: írásban megkapta mindenki az előterjesztést, és a kiegészítéseket az intézményektől. Major Ferencné távollétében kéri Mezei Norbertet a napirend
szóbeli ismertetésre.
Mezei Norbert: jogszabály szerint nem kötelező koncepciót elfogadni a képviselő testületnek, azonban ettől függetlenül az intézményvezetőkkel együtt szerették volna ezt elkészíteni.
A 2016. évi költségvetés hasonlít az ez évire, új intézmény csatlakozik az önkormányzathoz a
Jászberénytől átvételre kerülő Idősek Otthona, melynek a költségvetéséről nagyon keveset
tudnak. Sok-sok információ kell ahhoz, hogy a koncepcióba bekerülhessenek. Ezek feltehetőleg január 1-től már rendelkezésre állnak, és a költségvetés készítésekor elégséges ismeretük
lesz. Gyakorlatilag új létszám nincs az intézményeknél, felhalmozási kiadás csak a NÜVI-nél
van, ételszállító autót szeretnének vásárolni, amely tavaly lehúzásra került. Mivel infláció
nincs, a dologi kiadások mértéke nem nő. Munkaruha szabályzatok minden intézménynél elavultak, a felülvizsgálatuk szükséges. Annál is inkább, mert a munkaruha juttatás után 53 %
adót kell fizetni. Új bevételek, új adó nincsenek.
Lajkó Terézia jegyző: a 2016. évi költségvetési törvény már hatályba lépett, költségvetést is
lehet készíteni azonban nagyon sok ágazati rendelet még hiányzik, a feladatmutatók még nem
jelentek meg. A Magyar Államkincstár most kéri be az adatokat, ami alapján ki fogja számolni a támogatás mértékét. A tervezés folyamata azonos a tavalyival.
Major Antal: kérdése van, hogyha nincs lehetőség a bevételek növelésére, akkor 35 millió
forint hiányzik a költségvetésből. Ezt hogyan gondolják kigazdálkodni? A másik kérdése
Gonda Józsefhez, mit ért azon, hogy a konyha működéséről decemberig dönteni kell?
Gonda József: a koncepció készítése során megpróbálnak az igényeik szerint gondolkodni, ez
tartalmazza mindazt, amit szeretnének. Nem szeret szűkösen tervezni. Inkább szeret visszaadni az intézménynek, mint elvenni. A másik kérdésre el kívánja mondani, hogy a szabad kapacitás terhére végzett tevékenységek – az alapító okirat szerint is – 40 %-ot nem haladhatják
meg. El kezdtek vállalkozni, és minden tevékenységük szolgáltatási, vállalkozási tevékenység. Ugyan akkor elvárások vannak feléjük, hogy bizonyos dolgokat el kell látni. Ez a mellékelt táblázatban jól látszik. Mérlegelni kell, hogy célszerű-e a 40%-ot föntebb emelni, ezzel
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megemelve a pl. a konyha által előállított ételek árát is. Ennek eldöntése a Képviselőtestületen múlik.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: vállalkozási tevékenység mértékének emelése a képviselő-testület kompetenciája?
Lajkó Terézia jegyző: igen, alapító okirat módosítás szükséges hozzá.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: ha az Idősek Otthona is belép, akkor – az ottani hiány
kb. 8,5 millió forint – a két konyhának az összevonása, a két gépjármű parknak az összehangolása a költségvetés készítéskor lehetséges?
Gonda Zsolt: nagyon remélik, kapnak választ, és az meghatározza a tervezés, gazdálkodás
irányát.
Lajkó Terézia jegyző: mutatkoznak azért bevételek is, mert visszakaptak a közneveléssel
kapcsolatban 5 millió forintot, ugyanakkor a KLIK 6,5 millió forinttal tartozik a NÜVI-n keresztül az önkormányzat felé. A médiában azt lehet hallani, hogy átcsoportosítanak a KLIKhez költségvetési támogatását. Hátha kifizetik az étkezési díjat. Ha azt számoljuk, hogy tavaly
hiányzott a NÜVI-nek 12 millió forint, az idén a 6,5 millió forint, ezt kigazdálkodni nehéz.
Fontos, hogy a helyi adó befizetés még nem érkezett a szennyvízcsatorna építkezés miatt. A
szennyvízcsatornázásnál lezárásra került az építési napló, és összehasonlításra kerül, hogy az
építési naplóban feltüntetésre került vállalkozók bejelentkeztek-e a helyi iparűzési adó alanyainak. A helyi adó feltöltésének ideje december 20-a, a bevallása pedig május 31. Ha pozitívan
gondolkodnak azt is mondhatnák, majd ebből megoldódik a hiány, csak lassan halad.
Müllerné Braun Erika: a munkaruha juttatást nagyon szükséges lenne felülvizsgálni,
Bertalan László: el lehetne azon is gondolkodni, hogy a könyvtár beköltözne a Művelődési
Házba. Létszám megtakarításra is okot adna, és fenntartási költség megtakarítást is jelentene.
Silye András: a könyv állomány nem fér be a Művelődési Házba.
Bertalan László: az előtérbe nem lehet elhelyezni?
Silye András: az szinte fűtetlen, akkor a fűtéskorszerűsítést és hőszigetelést is el kell végezni.
Lajkó Terézia jegyző: télen be voltak zárva?
Silye András: volt olyan is régebben, de nagy megtakarítást nem jelentett.
Bertalan László: mekkora a rezsije?
Silye András: 7-800 ezer forint éves szinten. Villanyszámla 5-6 ezer forint havonta.
Bertalan László: felszabadulna egy ingatlan.
Silye András: nem lehet szakaszolni a fűtést, és az előtér szigetelését is meg kell oldani.
Bertalan László: mennyi ember jár a könyvtárba?
Silye András: hétköznap átlag napi 10 fő.
Bertalan László: rövidített nyitva tartást lehet alkalmazni, vagy szabályok vonatkoznak erre?
Lajkó Terézia jegyző: legutóbb e miatt kellett módosítani az alapító okiratot, hogy a kötelező
nyitvatartási idő meglegyen.
Silye András: hétvégén is nyitva kell tartani, sőt hét közben egyszer este 8 óra után is.
Mezei Norbert: a könyvtár kötelező feladat, a művelődési háznál a közösségi tér fenntartása
a kötelező. A könyvtár épületére nincs fenntartási kötelezettség pályázathoz kapcsolódóan.
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Silye András: a könyvállomány az utóbbi időben megnövekedett, évi 1 millió forint keretből
vásárolnak új könyveket.
Mezei Norbert: ennek a megoldására javasolja, hogy egy másik alkalommal, felkészülten
üljenek össze. Ha a művelődési házba teszik a könyvtárat, akkor a művelődési ház funkcióiból
veszítenek. Ha oktatások is vannak, akkor minden helyiség foglalt, mondhatni teltház van. A
számítógépeknek is kell egy terem, a könyveknek is, raktárt is fenn kell tartani.
A 35 millió forint minden évben benne van a költségvetésben, mert ennyi nem kötelező feladatot vállal az önkormányzat, és ennyi az iparűzési adó bevétel. Eddig az önkormányzat feladatokról csak akkor mondott le, ha elvették tőle, igyekeztek megtartani a feladatokat. Ha
lemondanak egy-egy feladatról az a településen szolgáltatás csökkenést okoz.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: minden képen jó, hogy ez a kérdés felvetődött. Láthatják
a költségvetésben is, hogy 24 millió forint a Könyvtár és Művelődési Ház költségvetése. Az
olvasási szokások az internet világában teljesen átalakulnak. Már a diákok a kötelező olvasmányt sem keresik a könyvtárban. Komplett olvasó napló is letölthető. Ha a könyv állományát
felteszik internetre, otthon megrendelheti, hogy mit akar olvasni, a könyvtáros pedig előkészíti, meghatározott napon pedig elhozza a kért könyvet. A könyvtár akkor volt zárva, amikor
tavaszi szünet volt, és az érettségire készülőknek kellett volna, vagy nyári szünetkor a könyvtárban is nyári szünet volt.
Silye András: mostanában nem voltak hosszabb időre bezárva. A kötelező olvasmányok
megtalálhatók az interneten, a szépirodalmi olvasók azonban nem céllal jönnek be, hanem
szeretnek keresgélni, válogatni.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: más azonban az, amit a szakma megkíván, és más az
amit az anyagi lehetőségek megengednek. Ezt is át kell gondolni.
Major Antal: nagyon jó gondolat volt a könyvtár beköltöztetése a művelődési házba. Nem
lehetne egy-két helyiséggel bővíteni a művelődési házat? Erre azonban elő kell készülni, számításokkal, megfelelő szakemberekkel.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: javasolja, hogy a költségvetési tárgyalása előtt készüljön
kimutatás, amely tartalmazza, a könyvtár látogatóinak számát korcsoportonként, mennyi
könyvet vettek ki.
Lajkó Terézia jegyző: azt is tartalmazza a kimutatás, milyen egyéb rendezvények, íróolvasótalálkozó volt, milyen csoportfoglalkozások voltak.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár a 2016. évi költségvetés készítése előtt, 2016. január 11ig készítsen 2015. évről 1. a könyvtár látogatóiról heti, korcsoportok szerinti kimutatást 2.
egyéb rendezvényeiről, foglalkozásairól, azok látogatottságáról kimutatást. A bizottság 5
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
145/2015. (XI.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár látogatottságának kimutatására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője a 2016. évi
költségvetés készítése előtt, 2016. január 11-ig készítsen 2015. évről:
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1. a könyvtár látogatóiról heti, korcsoportok szerinti kimutatást
2. egyéb rendezvényeiről, foglalkozásairól, azok látogatottságáról kimutatást.

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

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki javasolja, a Képviselő-testületnek
elfogadásra Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját az
előterjesztés szerint. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:
146/2015. (XI.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára
Pénzügyi-EllenőrzőJászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testület
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját mellékleteivel –
mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli –
egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2016. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként
vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását
nem veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel
bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
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8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak
beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.
9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.
10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a
meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
11. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.)
12. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és
kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló
kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
14. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.
15. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
16. A 2016. évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául elfogadja az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1)
bekezdése alapján benyújtott 2016. évi költségvetési koncepciót.
17. A Képviselő - testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésének és a Helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint
készítse majd el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
18. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.
19. A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)
bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra.
20. A Képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján
folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott
takarékos gazdálkodását.
A Képviselő-testület utasítsa a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
Felelős: Major Ferencné alpolgármester
Intézmények vezetői
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Határidő: folyamatos a 2016. évi költségvetés készítése során

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:
Major Ferencné alpolgármester

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a napirend anyagát írásban megkapták, felkéri Mezei
Norbertet a szóbeli kiegészítésre:
Mezei Norbert: a költségvetési előirányzatot negyedévente célszerű módosítani, így a jelenlegi módosításon túl várhatóan január hónapban is szükséges lesz. Kétfajta módosítás szükséges a kormányzati szintű és a saját hatáskörben végzett. A kormányzati szintű módosításban
szociális feladatok támogatására 1212 ezer forint, bérkompenzáció támogatása 1352 ezer forint, ágazati pótlék támogatására 1897 ezer forint, közfoglalkoztatás támogatására 25465 ezer
forint, közművelődési feladatok támogatására 5000 ezer forint, EMMI pályázatra 1100 ezer
forint, Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatásra 800 ezer forint, összesen 37162 ezer forint
előirányzat növekedést kell végezni. Saját hatáskörben pedig az Észkerék Tanoda visszatérítendő támogatása 2000 ezer forint, Művelődési Ház költség visszatérülése 140 ezer forint,
NÜVI saját bevételeinek növelése 1211 ezer forint, önkormányzat bérleti díjból származó
bevételének növekedése 1500 ezer forint, az intézmények költségvetésében pedig az átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében történtek, összesen 5324 ezer forint összegben. A költségvetés főösszege 4820413 ezer forintra módosult.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítását, az
előterjesztett formában. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
147/2015. (XI.25.) 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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4. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: az előbb elfogadott költségvetési előirányzatok módosítását szükséges a költségvetési rendeletben is módosítani.

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a
4/2015. (II.23.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítását az előterjesztés és mellékletei szerint, melyben a bevételi és a
kiadási főösszeg
4 820 413 ezer forintra módosul. A bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
148/2015. (XI.25.) 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 4 820 413 ezer forintra módosul a
kiadási főösszeg 4 820 413 ezer forintra módosul.

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

5. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Mezei Norbertet az írásos előterjesztés szóbeli
kiegészítésére.
Mezei Norbert: a 2015. évihez hasonlóan 2016-ban is szeretnének a CIB bankkal szerződést
kötni, folyószámlahitel keretre. Kormány engedélyre nincs szükség, viszont hitelfölvétel esetén tárgyévben vissza is kell fizetni. Biztonsági tartalékként működik, váratlan esetekre. Eb13

ben az évben sem volt felhasználva a keret, s nem szeretné 2016-ban sem felhasználni. A
nagyságát az egy havi bérfelhasználáshoz igazították. Kéri a bizottságot, hogy Major Ferencné alpolgármestert bízza meg a szerződés aláírásával.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja,
önkormányzat folyószámla-hitel felvételét 25 000 000 forint értékben. Javasolja az
alpolgármester felhatalmazását a hitelszerződés aláírásra. A bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
149/2015. (XI.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja önkormányzat folyószámla-hitel felvételét 25 000 000 forint értékben.
Javasolja az alpolgármester felhatalmazását a hitelszerződés aláírásra.

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

6. NAPIRENDI PONT
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) rendelet módosítására
Előadó:
Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Lovász Imre aljegyző: két fontos pontja van a rendelet módosításnak, az egyik a szociális
bizottság neve megváltozott, a másik, hogy január 1-től átvételre kerül fenntartó váltással
Jászberénytől a szociális otthont, ennek az intézménynek a térítési díjának megállapítása is
bekerült a rendeletbe. Ennek összege azonos a Jászberény Város Önkormányzata által megállapított térítési díjjal.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a két intézményben a térítési díj különböző?
Müllerné Braun Erika: jelenleg igen, mert mindkettőnek az alapja az önköltségszámítás. Cél
az, hogy közelítsenek egymáshoz a későbbiekben.
Lajkó Terézia jegyző: a költségvetés elfogadása után április 1-vel kell megállapítani a szociális törvény szerint.
Bertalan László: hány lakó van jelenleg a szociális otthonban?
Müllerné Braun Erika: 116 fő.
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Bertalan László: 8 millió forint hiány mutatkozik jelenleg. Havonta személyenként 5450
forinttal kellene megemelni, hogy fedezze a hiányt.
Müllerné Braun Erika: számításai szerint nincs veszteség, költségvetés készítésénél látni
fogják ezt. Meg lehet úgy oldani a gazdálkodását, hogy ne legyen veszteség.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a két intézmény szolgáltatása között is nagy különbség
van. A kis otthonban nem számolnak fel külön gyógyszer költséget, a nagyban igen.
Müllerné Braun Erika: náluk a kis otthonban a pelenkát sem kell fizetni.
Bertalan László: átlagosan mekkora ez az összeg.
Müllerné Braun Erika: egész évben a gyógyszer kerete 1200 ezer forint. A nagy otthonban
havi 20-21 ezer forint személyenként. A szükséges gyógyszert, tápszert mindig megkapják.
Az alapvető gyógyszereket az intézménynek kell biztosítani, ezt törvény írja elő. Vannak a
„luxus” gyógyszerek, amelynek szükségességéről mindenki maga dönt. Ezt kell a gondozottnak fedezni.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: olyat nem lehet, hogy közvetlenül a gyógyszer forgalmazótól kérnék a gyógyszert?
Müllerné Braun Erika: nem, csak gyógyszertárban lehet vásárolni, az viszont nincs meghatározva, hogy melyik gyógyszertárban.
Gyárfás Lajos: a gyógyszertárak árai között nagy különbségek vannak.
Mezei Norbert: érdekes évnek néznek elé. Ez egy átmeneti év lesz, kevés adatuk van. A költségvetést úgy fogják megtervezni, mint ahogyan az előző évben a Jászberény Városi Önkormányzat. Erre föl kell készülni.
Bertalan László: ezért javasolta a térítési díj emelését.
Müllerné Braun Erika: egy éven belül kétszer lehet emelni a szociális törvény szerint, tehát
van lehetőség a korrigálásra. Nagyon fontos, hogy állami normatívában mennyit lehet igényelni az üzemeltetési támogatásra.
Lajkó Terézia jegyző: a tegnapi nap folyamán a jelenlegi fenntartóval Szatmári Antalné alpolgármester asszonnyal, Dr. Sonkoly Judit jogásszal sikerült átmenni a szociális otthonba.
Találkoztak a dolgozókkal, és igyekeztek megnyugtatni őket, sok félreértés terjedt el közöttük. Igyekeztek megnyugtatni őket, hogy nem terveznek elbocsátást, hiszen 116 idős embert
továbbra is el kell látni. Jászberényi önkormányzattal napi kapcsolatban vannak, a bérek alakulásáról sok mindent tudnak, a dologiról azonban szinte semmit. Aljegyző úr a rendelkezésre
bocsátott adatokból számolta ki, hogy éves szinten 4 millió forint bér került kifizetésre – járulékok nélkül –, melyeket jogszabály nem ír elő. Értesíteni kell a dolgozókat december 31-től
visszaszámolva 15 nappal a fenntartó váltásról. Nyilatkozniuk is kell, hogy a fenntartóváltást
követően továbbra is fenn szeretnék-e tartani a közalkalmazotti jogviszonyukat. A munkajogász sok segítséget adott. Kicsit féltek ettől, de jól alakul ez a kapcsolat. Személyesen is találkoztak a jelenlegi fenntartóval, és sok információt is kaptak. A működési engedélyezési eljárás folyamatban van.
Bertalan László: lehet tudni, hogy hány jászladányi lakó van?
Müllerné Braun Erika: meg van az adat, de jelenleg nincs nála. A holnapi Képviselőtestületi ülésen meg tudja mondani.
Major Antal: tényleg nagy a sorban állás az intézménybe kerüléshez?
Müllerné Braun Erika: igen itt is, és más intézetekben is sorban állás van.
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 12/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés
szerint. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
150/2015. (XI.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII.1.)
önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

7. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet ellátásáról szóló megbízási szerződés módosításról
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

Mezei Norbert: polgármester asszonnyal történt egyeztetés során Dr. Danicz László háziorvos vállalta még egy évre a munkát, viszont a bejárás költségének kifizetését kéri az önkormányzattól. Az egyszerűség kedvéért a megbízási díjának az emelését kéri 2016. december
31-ig. Az emelt összeg 685 ezer forint/hónap.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: orvosra szükség van.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a
DAKA3000 Eü. Bt-vel (6000 Kecskemét, Bánffy utca 8.) kötött Megbízási szerződés módosítását, melyben a háziorvosi szolgáltatás ellátásának díjazása 2015. december 1-től havi
685.000 forintra módosul, mely tartalmazza a bejárás költségeit is.
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Javasolja továbbá, hogy Jászladány Nagyközség I.sz. háziorvosi körzetében a háziorvosi szolgáltatást, egy évre meghosszabbítva, személyesen Dr. Danicz László háziorvos lássa el 2016.
január 1-től 2016. december 31-ig, az eredeti szerződés egyebekben hatályát és tartalmát illetően változatlanul maradásával. Javasolja az alpolgármester felhatalmazását a megbízási szerződés aláírására. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
151/2015. (XI.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat az I. számú háziorvosi körzet ellátására kötött Megbízási Szerződés módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, az I. számú háziorvosi körzet ellátására a DAKA3000 Eü. Bt-vel (6000
Kecskemét, Bánffy utca 8.) kötött Megbízási szerződés módosítását, melyben a
háziorvosi szolgáltatás ellátásának díjazása 2015. december 1-től havi 685.000 forintra módosul, mely tartalmazza a bejárás költségeit is.
Javasolja továbbá, hogy Jászladány Nagyközség I.sz. háziorvosi körzetében a háziorvosi szolgáltatást, egy évre meghosszabbítva, személyesen Dr. Danicz László
háziorvos lássa el 2016. január 1-től 2016. december 31-ig, az eredeti szerződés
egyebekben hatályát és tartalmát illetően változatlanul maradásával.
Javasolja az alpolgármester felhatalmazását a megbízási szerződés aláírására.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

8. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tavalyi évben döntött a képviselő-testület arról, hogy az
OEP finanszírozás terhére vállalja 4 órás ápolónő foglalkoztatását. Erre szükség van 2016.
évben is, szintén OEP finanszírozásban. Szakmailag minden képen szükség van rá, megfelelően dolgozott az ápolónő.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, az engedélyezett álláshelyeken felül 1 fő 4 órás ápolónői álláshely betöltéséhez 2015. december 1től 2016. november 30-ig az OEP finanszírozása terhére. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
152/2015. (XI.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat az I. számú háziorvosi rendelőben 4 órás ápolónő foglalkoztatása 2016. évben
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, járuljon
hozzá az engedélyezett álláshelyeken felül 1 fő 4 órás ápolónői álláshely betöltéséhez
2015. december 1-től 2016. november 30-ig az OEP finanszírozása terhére.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

9. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési bizottság 2016. évi munkatervére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: írásban megkapták bizottság 2016. évi munkatervét,
mely a képviselő-testület ülései, feladatai szerint alapján készült és fog alakulni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2016. évi munkatervét az előterjesztés szerint. A
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
153/2015. (XI.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2016. évi munkatervére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2016. évi munkatervét az előterjesztés szerint.

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

10. NAPIRENDI PONT
Javaslat várossá nyilvánítási kezdeményezés folytatására
Előadó: Lovász Imre aljegyző
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Dr. Trócsányi Andrástól érkezett levél, a várossá nyilvánítási kezdeményezés folytatására, melynek díjazását is közli. 2016. évi fordulóra történő átdolgozását, kiegészítését 300 000 Ft + ÁFA honoráriumért vállalja, és amennyiben sikeres
lesz a pályázat további 400 000 Ft sikerdíj megfizetését ajánlja fel.
Lovász Imre aljegyző: a vonatkozó jogszabály azonban kimondja többek között azt is, hogy
10.000 lakos alatti települések nem nyerhetik el a városi címet. Dr. Trócsányi András máshogy értelmezi a jogszabályt és még lát benne lehetőséget.
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