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Iktatószám: 317-13/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. december 16-án megtartott,
k i b ő v í t e t t n y í l t s o r o n k í v ü l i üléséről

157/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének
megállapításáról

158/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
159/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
160/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
161/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

3. napirendi pont felvétele
4. napirendi pont felvétele
Módosított napirend megállapítására
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
Intézmény gazdasági szervezetének rendezéséről

162/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény és Jászladányi Polgármesteri
Hivatal közötti megállapodás elfogadásáról

163/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény és Jászladányi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretének módosítása

164/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

A Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség megszüntetéséről
Tarcsa Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek
Otthona megbízott intézmény vezetőjének havi
illetmény módosítására

165/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
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166/2015. (XII.16.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközség Vizi-közműveinek Gördülő Fejlesztési Terve
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. december 16-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
k i b ő v í t e t t n y í l t s o r o n k í v ü l i ülésén a Polgármesteri Hivatal
dísztermében

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

6 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:

Lovász Imre
Major Ferencné
Lóczi István
Mezei Norbert

jegyző
alpolgármester
aljegyző
pénzügyi osztályvezető

Müllerné Braun Erika
Gonda József

intézményvezető
intézményvezető

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja,
hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Tóth Imre jelezte, hogy
később tud csatlakozni az üléshez. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet
Bertalan László hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Bertalan Lászlót
jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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157/2015. (XII.16.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2015. december 15-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?
Lovász Imre jegyző: javasolja két napirendi pont felvételét. Tarcsa Istvánné Jászladány
Nagyközség Idősek Otthona megbízott intézményvezetőjének havi illetménye módosítására.
A másik pedig Jászladány Nagyközség Vizi-közműveinek Gördülő Fejlesztési Terve legyen.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: javasolja, hogy a nyílt ülés 3. napirendi pontja a „Tarcsa
Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott intézményvezetőjének havi illetménye módosítására” legyen, melynek előadója: Major Ferencné alpolgármester.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt
ülés 3. napirendi pontjaként Tarcsa Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott intézményvezetőjének havi illetménye módosítását tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
158/2015. (XII.16.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
3. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
3./ Tarcsa Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott intézményvezetőjének havi illetménye módosításár a.
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
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Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt
ülés 4. napirendi pontjaként Jászladány Nagyközség Vizi-közműveinek Gördülő Fejlesztési
Tervét tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
159 /2015. (XII.16.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
4. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
4./ Jászladány Nagyközség Vizi-közműveinek Gördülő Fejlesztési Terve.
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

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

Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el a 4 nyílt napirendi pontból álló napirendet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot
hozza:

160/2015. (XII.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Módosított napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2015. december 15-i soros soron kívüli
ülés módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
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1./

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény gazdasági szervezetének rendezéséről
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

2./

Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás osztatlan közös vagyonának felosztására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

3./

Tarcsa Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott intézményvezetőjének havi illetménye módosítására.
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

4./

Jászladány Nagyközség Vizi-közműveinek Gördülő Fejlesztési Terve.
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény gazdasági szervezetének rendezéséről
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: írásban megkapta mindenki az előterjesztést, felkéri Major Ferencné alpolgármestert, az írásos előterjesztés kiegészítésére.
Major Ferencné alpolgármester: jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy a
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézményt önállóan gazdálkodó intézményből
részben önállóan gazdálkodó intézmény legyen, mivel a statisztikai állományi létszáma nem
éri el a 100 főt. Ez a változás 2 fő létszámot is érint pénzügyi vonalon. A NÜVI létszáma
csökken 2 fővel a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának a létszáma pedig nő 2 fővel. Az
önkormányzatnál összességében nem lesz változás. További változás, hogy a NÜVI alapító
okiratában módosul a vállalkozási tevékenységének a nagysága 80 %-ra.
Megérkezik Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető.
Major Antal: az előbb hallottakon túlmenően érinti-e a NÜVI működését, gazdálkodását,
munkavállalását ez a változás?
Major Ferencné alpolgármester: nem érinti, csak részben önálló gazdálkodó lesz.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a létszámváltozás a bérezést hogyan érinti?
Lovász Imre jegyző: az egyik státusz esetében jelenleg gyeden lévő munkavállaló hölgy helyettese, aki határozott idejű megbízással van alkalmazva. Ennél a státusznál nem változna a
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jövedelem. A másik státusz esetében áthelyezése esetén 3 ezer forinttal kapna kevesebbet,
viszont az SZMSZ-ben van lehetőség a mérlegképes végzettsége okán a bér kiegészítésére.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: munkaszervezésileg az a két fő csak a NÜVI könyvelését végezné, vagy bekapcsolódna a polgármesteri hivatal munkájába.
Mezei Norbert: bekapcsolódnak a pénzügyi osztály működésébe január 1-től. Jelenleg a
munkakörök nincsenek még lehatárolva, de látszik, hogy növekedni fog a munka. Január 1-től
ide kapcsolódik az Idősek Otthona is, mivel eddig a jászberényi hivatal vezette a főkönyvet.
Tóth Imre képviselő megérkezik, az bizottság 7 főre egészül ki.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: az önkormányzat gazdálkodásában fog ez változást jelenteni?
Mezei Norbert: a finanszírozás nem változik, a polgármesteri Hivatalnál 17,2 főt finanszíroznak, a NÜVI bérét is az önkormányzat finanszírozza, tehát bértömeget nem érint.
Seresné Lados Éva: az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, és
elfogadásra javasolta.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. december 31-től szüntesse meg a Nagyközség Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény önálló gazdasági egységét. Ezt a feladatot a 2016. január 1-től a
Jászladányi Polgármesteri Hivatal lássa el, a két intézmény által kötött együttműködési megállapodás alapján az előterjesztés szerint. A bizottság 6 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
161/2015. (XII.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény gazdasági szervezetének rendezéséről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy
2015. december 31-től szüntesse meg a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
Intézmény önálló gazdasági egységét. Ezt a feladatot a 2016. január 1-től a Jászladányi
Polgármesteri Hivatal lássa el, a két intézmény által kötött együttműködési megállapodás alapján.

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

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, a Jászladányi Polgármesteri Hivatal és a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény között létrejövő – a költségvetés szerinti gazdálkodás munkamegosztá7

sáról és felelősségvállalás rendjéről szóló – megállapodást. Képviselő-testület hatalmazza fel
Lovász Imre jegyzőt a Jászladányi Polgármesteri Hivatal részéről, illetve Gonda József intézményvezetőt a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény részéről, a két intézmény közötti megállapodás aláírására az előterjesztés szerint. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
162/2015. (XII.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény és Jászladányi Polgármesteri Hivatal közötti megállapodás elfogadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy fogadja el az előterjesztés szerint a Jászladányi Polgármesteri Hivatal és a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény között létrejövő– a költségvetés szerinti
gazdálkodás munkamegosztásáról és felelősségvállalás rendjéről szóló – megállapodást. Képviselő-testület hatalmazza fel Lovász Imre jegyzőt a Jászladányi Polgármesteri Hivatal részéről, illetve Gonda József intézményvezetőt a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény részéről, a két intézmény közötti megállapodás aláírására.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a képviselő-testülenek, hogy 2016. január 1-től 2 fővel (8 órás munkavállaló) csökkentse a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretét, ugyanakkor 2 fővel (8 órás
munkavállaló) emelje a Jászladányi Polgármesteri Hivatal létszámát az előterjesztés szerint. A
bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

163/2015. (XII.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény és Jászladányi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretének módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja,
hogy 2016. január 1-től 2 fővel (8 órás munkavállaló) csökkentse a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretét, ugyanakkor 2 fővel (8 órás
munkavállaló) emelje a Jászladányi Polgármesteri Hivatal létszámát.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás osztatlan közös vagyonának felosztására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: írásban megkapta mindenki az előterjesztést kérdezi
Major Ferencné alpolgármestert, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Major Ferencné alpolgármester: November végén levélben kereste meg Jászberény Polgármestere, hogy a Jászsági Többcélú Társulás vagyon közösségét szüntessék meg. A titkársági
vagyont 100 %-on kívánja megvásárolni. Ennyire jó ajánlat még nem érkezett. Közel 30 oldalon tételesen felsorolta a vagyontárgyakat a 2013. évi leltár alapján. Korábban javasolt már 50
%-on történő vásárlást. A délelőtt folyamán a JÖSZ ülésen alkalma volt több polgármestertől
is informálódni, és másoknak is tetszik ez az ajánlat. Ismételten, csak akkor szűnik meg a vagyoni közösség, ha minden önkormányzat elfogadja az ajánlatot. Jászberény nagyon pozitívan
áll most ehhez, csakúgy mint az Idősek Otthona átvételéhez. December 20-ig kérték a határozatot, hogy 2015. december 31-vel meg tudjon szűnni ez a vagyoni közösség.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, az
előterjesztés szerint. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:
164/2015. (XII.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
A Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség
Megszüntetéséről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés valamennyi pontja tekintetében.

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

3. NAPIRENDI PONT
Tarcsa Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott intézményvezetőjének
havi illetmény módosítására.
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: írásban megkapta mindenki az előterjesztést, melynek
lényege, hogy a megbízott intézményvezető Tarcsa Istvánné bére jelenleg alacsonyabb a helyettes bérénél.
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Lovász Imre jegyző: a képviselő testület október 17-én döntött, hogy kinevezi Tarcsa Istvánnét a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona vezetőjének 2016. január 1-től, és megállapított
részére 258 900 forint havi illetményt. Ezt követően kapták meg az intézményben dolgozók
munkabér kimutatását és ekkor derült ki, hogy az intézményvezető helyettes munkabére kb.
20 ezer forinttal magasabb. A feszültség elkerülése végett szükségesnek látják Tarcsa Istvánné munkabérét munkáltatói döntés alapján 50 ezer forinttal megemelni.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a munkabérek felülvizsgálatára milyen lehetőség van?
Lovász Imre jegyző: körülbelül 10 fő esetében van munkáltatói döntésen alapuló bér eltérítése. Ezt minden egyes esetben az új intézményvezetőnek kell felülvizsgálni. Közöttük vannak
vezető beosztásúak, akiknek továbbra is érdemes magasabb illetményt megállapítani, mely
szintén az intézményvezető feladata lesz.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: az intézményvezető helyettes bére munkáltatói döntésen
alapuló bér miatt vagy a besorolás szerinti bér miatt magasabb?
Lovász Imre jegyző: a vezető helyettes besorolás szerinti bére, 10 ezer forinttal alacsonyabb,
mint Tarcsa Istvánné jelenlegi bére.
Major Antal: mivel nem ismerjük a költségvetést, nehéz döntést hozni. Ha azonban úgy ítélik
meg, hogy feszültséget okoz, akkor ezt meg kell adni, viszont a költségvetés készítése során
szükséges visszatérni erre.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: véleménye szerint, jobban bele fognak ebbe látni majd,
mint Jászberény tehette.
Major Antal: Szöllősi János mondta, hogy sok baj és feladat lesz még ezzel kapcsolatban.
Már kezdődik. Nagyon alaposan és mélyen kell még ezzel foglalkozni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII.
törvényre, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletre és a 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet előírásaira, a 296/2015.(X.27.) sz. képviselő-testület határozatának módosítását, Tarcsa Istvánné
(sz: Újszász, 1954.11.03., a.n: Miklós Ilona) megbízott intézményvezető részére – 258.900,-Ft
értékben – megállapított havi illetményét munkáltatói döntés alapján 50.000,-Ft összegben
emelje meg, az előterjesztés szerint. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:
165 /2015. (XII.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Tarcsa Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott intézmény
vezetőjének havi illetmény módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított
1992. évi XXXIII. törvényre, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletre és a
257/2000.(XII.26.) kormányrendelet előírásaira, a 296/2015.(X.27.) sz. képviselő-testület határozatának módosítását, Tarcsa Istvánné (sz: Újszász,
1954.11.03., a.n: Miklós Ilona) megbízott intézményvezető részére – 258.900,10

Ft értékben – megállapított havi illetményét munkáltatói döntés alapján
50.000,-Ft összegben emelje meg.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

4. NAPIRENDI PONT
Jászladány Nagyközség Vizi-közműveinek Gördülő Fejlesztési Terve
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: írásban megkapta mindenki az előterjesztést, melyben
látható, hogy 2021-től 2030-ig terveztek 620 folyóméter csőcserét.
Major Antal: mennyi az éves bérleti díj?
Mezei Norbert: 3709 ezer forint.
Major Antal: minden fejlesztésnél az alapot a bérleti díj összege adja. Egyik legnagyobb
gond a vízellátás és a hozzá kapcsolódó feladatok lesznek. Nem valószínű, hogy az éves bérleti díj fedezetet nyújt a leírt, és a felmerülő problémák kiküszöbölésére. Ebben is lesznek
feladatok a testület előtt.
Lovász Imre jegyző: törvényi kötelezettsége van a képviselő-testületnek a gördülő terv elfogadására. Jelenleg megvan, azonban minden évben felül kell vizsgálni. Tájékoztatásként kívánja elmondani, hogy december 12-n érkezett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivataltól, hogy 8 napon belül ezt be kell nyújtani.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: gondolja, hogy kritikus helyeken ahol sok csőtörés van –
mert most a szennyvíz csatorna építése miatt meg lett mozgatva a talaj – nem csak javítgatják,
hanem cserélnek is egy-egy szakaszt.
Major Antal: a bérleti díj erejéig nem sok métert cserélnek.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: arra szerződtek, hogy a TRV Zrt biztosítja a folyamatos
vízellátást.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, az
előterjesztés szerint. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:
166 /2015. (XII.16.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközség Vizi-közműveinek Gördülő Fejlesztési Terve

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.) által készített az ivóvíz ellátáshoz szükséges 2016-2030-ig
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