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Iktatószám: 281-4/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2016. március 23-án megtartott, n y í l t, s o r o s üléséről

36/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének
megállapításáról

37/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
38/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
39/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

11. napirendi pont felvétele

Javaslat a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására

40/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Közterület Felügyelők 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

41/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Mezőőrök 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására

42/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadásra

43/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Vakok és Csökkentlátók Klubja 2016.
évi támogatására

44/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 2016. évi
támogatására

45/2016. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-

Javaslat a Jászladányi Postagalambsport Egyesü-

Módosított napirend megállapítására

1

Közbeszerzési Bizottság határozata

let 2016. évi támogatására

46/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi támogatására

47/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány
2016. évi támogatására

48/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Egyetértés Sportegyesület 2016. évi
támogatására

49/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Életet az éveknek Hagyományőrző
Klub 2016. évi támogatására

50/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Új Iskoláért Alapítvány 2016. évi támogatására

51/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását
Segítő Alapítvány 2016. évi támogatására

52/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Csillogó Szemekért Alapítvány 2016.
évi támogatására

53/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas
Klub 2016. évi támogatására

54/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagyközségi Polgárőrség 2016. évi
támogatására

55/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Magyar Vöröskereszt 2016. évi támogatására

56/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Gazdakör 2016. évi támogatására

57/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Gaál István Helytörténeti kör 2016. évi
támogatására

58/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagycsaládosok Egyesülete 2016. évi
támogatására

59/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az Összhang Közhasznú Alapítvány
2016. évi támogatására

60/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányért Egyesület 2016. évi támogatására

61/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladány Biztonságáért Alapítvány
2016. évi támogatására

62/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a nonprofit szervezetek részére tartalékalap képzésére 2016. évben

63/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.)
2

önkormányzati rendelet módosítására
64/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó helyi
gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet
módosítására

65/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotására

66/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön szerződés módosítására

67/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület
működési feltételeinek biztosítására

68/2016. (III.22.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató
Kft orvosi ügyelet ellátására tett ajánlatának
megvitatása.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. március 23-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
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Tóth Imre
Major Antal
Kovács Zsuzsanna

6 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:

Lovász Imre
Major Ferencné
Lóczi István
Mezei Norbert

jegyző
alpolgármester
aljegyző
pénzügyi osztályvezető

Lajosné Kiss Klára
Müllerné Braun Erika
Göröcs László
Fodorné Zana Andrea
Molnár László
Garicsné Holló Hajnalka
Szabó József

intézményvezető
intézményvezető
mb. intézményvezető
mb. intézményvezető
közterület felügyelő
közterület felügyelő
mezőőr

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja,
hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Donkó Veronika jelezte,
hogy nem tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Tóth Imrét jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

36/2016. (III.22.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2016. március 23-i Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: A meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mindenki megkapta írásban. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani?
Javasolja, hogy a nyílt ülés 11. napirendi pontja a „Az Emergency Service Egészségügyi
Szolgáltató Kft orvosi ügyelet ellátására tett ajánlatának megvitatása.” legyen, melynek előadója: Lovász Imre jegyző.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt
ülés 11. napirendi pontjaként tárgyalja a bizottság „Az Emergency Service Egészségügyi
Szolgáltató Kft orvosi ügyelet ellátására tett ajánlatát, előadója Lovász Imre jegyző legyen?
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

37/2016. (III.22.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
11. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
11./

Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft orvosi
ügyelet ellátására tett ajánlatának megvitatása.
Előadó: Lovász Imre jegyző

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

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki fogadja el a 11 nyílt és 1 zárt napirendi pontból álló napirendet, melyet a bizottság igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a
következő határozatot hozza:

38/2016. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Módosított napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság a 2016. március 23-i soros soron kívüli ülés módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

N yílt ülés:
1./

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó:
Jászberény Város Rendőrkapitánya,
Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka

2./

Beszámoló a Közterület Felügyelők 2015. évi munkájáról
Előadó:
Közterület-felügyelők

3./

Beszámoló a Mezőőrök 2015. évi tevékenységéről
Előadó:
Mezőőrök

4./

Beszámoló a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi
működéséről
Előadó:
Göröcs László mb. intézményvezető

5./

Javaslat a nonprofit szervezetek 2016. évi támogatásának felosztására
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

6./

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Tárgyalja:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7./

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 10 /2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
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Tárgyalja:

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Tárgyalja:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

9./

Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött
Haszonkölcsön szerződés módosítására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

10./ Előterjesztés a „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosításáról
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
11./ Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft orvosi ügyelet ellátására tett ajánlatának megvitatása.
Előadó: Lovász Imre jegyző
Zárt

ülés

12./ Beépítetlen ingatlan igénylésére vonatkozó kérelem megtárgyalására
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:

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

1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó:
Jászberény Város Rendőrkapitánya,
Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a Jászberényi Rendőrkapitányság részéről Dr. KöreiNagy József kapitány úr a holnapi képviselő-testületi ülésen tud jelen lenni. A rendőrség beszámolóját mindenki megkapta, a kérdéseket meg lehet fogalmazni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Rendőrkapitányság közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint.
A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

39/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek a
Jászberényi Rendőrkapitányság közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerint.

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

2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Közterület Felügyelők 2015. évi munkájáról
Előadó:
Közterület-felügyelők
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdi a közterület-felügyelőket, kívánják-e a beszámolót
kiegészíteni, módosítani?
Molnár László: köszöni a lehetőséget, de nem kívánják kiegészíteni.
Bertalan László: meg szokta őket keresni a problémáival. Hangot adott annak is, hogy véleménye szerint nem tartózkodtak elég időt közterületen. Korábban nem volt megelégedve intézkedéseikkel, viszont az elmúlt időszakban kicsit jobb irányba fordult a munkájuk. Tudja,
hogy sok energiát fordítottak a közmunkások ellenőrzésére, mely nem az ő feladatuk. Jobban
örülne, ha még többet találkozna velük az utcákon.
Tóth Imre: a beszámolóhoz nem kíván hozzászólni, rövid, tömör. A mögötte lévő munka a
sok. Elfogadásra javasolja. Azonban 2015. nyarán kérte személyesen a segítségüket, mely
azóta sem került rendezésre. A Remecz és a Táncsics utca sarkán egy lakos korlátot helyezett
el, szabálytalanul, engedély nélkül, és balesetveszélyesen. Ennek észrevétele, vele kapcsolatos
intézkedés a közterület felügyelők feladata. Mivel egyik sem történt meg, szeretné megtudni,
ennek mi az oka.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: véleménye szerint kevesen vannak. Bármikor fordult
hozzájuk mindig megkapta a segítséget. Javasolja, hogy a szemétszállítási napokon a kukásautó útvonalát többször ellenőrizzék, mivel rendszeresen fosztogatják, az ürítésre kitett kukákat, szétszórják belőle a szemetet. Ez pedig az utcán marad. A másik probléma, hogy legalább
fel kellene szólítani a gazdákat, hogy a mezőgazdasági eszközöket ne az utcán tárolják. Sötétedés után nem lehet látni az út mellett ezeket az eszközöket, és balesetveszélyesek.
Drávucz Katalin polgármester: amennyiben az adminisztrációs munkára közfoglalkoztatottat
kapnának, többet tudnának-e a közterületen tartózkodni?
Molnár László: megnézték a Remecz és a Táncsics utca sarkán a korlátot, és beszéltek is
azzal a lakossal, aki kihelyezte. Elmondta, hogy a járda védelmében tette ki. A szennyvíz beruházás kapcsán a járdát összetörték, és ezért „cserébe” szélesebb ívben aszfaltozták le az
utat. Fénykép készült a helyzetről, szóban tájékoztatták, hogy szabálytalan a korlát elhelyezése, nem látható, balesetveszélyes. A szikkasztó árok is be lett temetve a járda mellett.
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Lovász Imre jegyző: a NÜVI vezetővel felvette a kapcsolatot ez ügyben. Kivizsgálja az esetet, és megoldást fog keresni rá.
Tóth Imre: a járdatükör készítésekor kitermelt földet is behúzták a szikkasztó árokba.
Drávucz Katalin polgármester: engedély nélkül szikkasztó árkot sem lehet betemetni, azt a
NÜVI-nek ki kell nyitni. A Vásártér utcában is babot vetnek közterületre. Ők sem biztos,
hogy ismerik az eljárásrendet. Jelezni kell nekik is, hogy ez nem szabályos, de meg kell keresni a legjobb megoldást. A balesetveszélyes helyzetet minden esetben, azonnal meg kell
szüntetni.
Molnár László: a szemétszállításkor kihelyezett kukákat egy személy túrja át és szórja szét a
szemetet. Rendszeresen figyelmeztetik, de nem hat rá. A Jegyző Úr segítségét fogják kérni,
hogy a mezőgazdasági eszközök utcán történő elhelyezése milyen szankciót von maga után.
Polgármester Asszony javaslata, hogy az adminisztrációhoz segítséget kapjanak, minden képen előnyt jelentene, eredményt eszközölne.
Bertalan László: a Jókai utcában tartálykocsi parkol minden éjszaka.
Molnár László: az elmúlt évben két alkalommal kért közterület foglalási engedélyt az illető,
azonban mind a két esetben eltértek az engedélyben foglaltaktól. Az engedély szerint a gépet
az egyik ingatlanon helyezik el, a tartályt pedig a temető melletti parkolóban. Több ellenőrzést is végeztek, és minden esetben az egész szerelvény bent volt az utcában. Kérdésükre arra
hivatkoztak, hogy csak ebédelni, vagy rövid időt töltött ott. Máskor pedig arra, hogy „féltek a
parkolóban hagyni, ne hogy kirabolják a tartályt”.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Közterület Felügyelők 2015. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint. A bizottság
6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

40/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Közterület Felügyelők 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Közterület Felügyelők 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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3. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Mezőőrök 2015. évi tevékenységéről
Előadó:
Mezőőrök

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdi Szabó József mezőőrt kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót.
Szabó József: köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni, azonban a kérdéseikre szívesen válaszol.
Tarcsa Istvánné intézményvezető csatlakozik az üléshez.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: az újszászi út mellett, közvetlenül a lakott terület után,
kinek a tulajdonában van az a rengeteg kiszáradt fa?
Szabó József: ez erdőnek nem minősülő zöld szelvény a bérlőnek a használatában van. A föld
szélén lévő árok közepétől számítva 4 méter szélesen a földbirtokos tulajdonában van.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a 60’ években telepítették ezeket a fákat. A tulajdonosokat fel kellene szólítani, hogy vigyék el.
Szabó József: Lóczi István aljegyző úrral beszélték meg, hogy több mint 100 kiszáradt fa van
itt, ami nem csak csúnya, hanem közlekedésre is veszélyes, különösen szeles időben. A gazdáknak a hozzáállása minősíthetetlen. Amikor egy vékony fát valaki ellop, azt bejelenti,
azonban a kidőlt fát a tulajdonos, vagy bérlő nem viszi el. Ezeket fákat azonban pótolni kellene. A szégyentói részen hófúvás szokott lenni, amit legjobban az alacsony törzsű mindenhol
és gyorsan megnövő fa a vadszilva tudna megfogni.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a gazdák tudják, hogy az ő tulajdonuk ez a fa?
Szabó József: igen, hiszen ha lopás történik, mindig bejelentik.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a gazdálkodók mennyire védik a tulajdonukat.
Szabó József: van, aki mindent megtesz, és vigyáz a földjén hagyott eszközre. 2015-ben nem
történt termelő eszközlopás, csak 2014-ben, akkor viszont több esetben. Ezektől az esetektől
kezdve védik a tulajdonosok az eszközeiket, gépeiket. Vannak azonban érthetetlen esetek,
amikor komoly eszközöket hagynak kint. A fákra visszatérve, a gazdák minden digó gödröt,
árkot kitakarítottak, csak az újszászi út melletti fákat hagyták meg.
Segítséget szeretne kérni, hogyan lehetne megoldani, hogy helyszíni bírságolás esetén minden
személyes adat a rendelkezésére álljon, hogy a szabálysértés megállapításáig tudjon vinni
minden esetet.
Lovász Imre jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyszíni bírság esetén lényegtelen hogy mezőőr, vagy rendőrség szabja ki, mivel központi bevétel lesz, nem marad a
településen, így ha nem áll rendelkezésre személyes adat, úgy a rendőrséget kell kihívniuk
akik átveszik az intézkeédt.
Tóth Imre: történtek-e már lépések az újszászi úti száraz fák gazdáinak felszólítására?
Szabó József: Lóczi István aljegyző kérésének megfelelően készítettek kimutatást a fákról.
Akkor úgy tűnt, a gazdák hozzákezdtek a kitakarításhoz, ezért nem kezdték el a felszólítást.
Jelenleg azonban abbahagyták a gyűjtést. Ugyan ilyen fontos azonban az is, hogy a kiszáradt
fák helyett ültessenek csemetéket.
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Tóth Imre: Lóczi Istvántól kérdezi, lett-e egyeztetés a gazdákkal arról, hogy ha nem kell nekik a száraz fa, akkor az önkormányzat letakarítaná, a fáért cserébe?
Lóczi István: eddig nem jutottak, de jó ötletnek tartja. Meg kell keresni a Takarnet segítségével a tulajdonosokat, ha erre szükség lesz, meg lehet oldani.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Mezőőrök 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, az előterjesztett formában. A bizottság 6
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

41/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Mezőőrök 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Mezőőrök 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés
szerint.

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

A Molnár László, Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelők,
és Szabó József mezőőr távoznak az ülésről.

4. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi működéséről
Előadó:
Göröcs László mb. intézményvezető
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdi Göröcs Lászlót kívánja-e szóban kiegészíteni beszámolót.
Göröcs László: köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni, kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalan László: véleményét kívánja elmondani: Gonda József távozását nagyon sajnálta,
azonban Göröcs László ugyan olyan jól látja el a feladatot.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Kossuth Lajos utca legvégén az árokban pangó víz van.
Korábban arról volt szó, hogy március 15-e után a szennyvíz kivitelező fel lesz szólítva az
áteresz helyreállítására.
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Göröcs László: megnézte a helyszínt, megállapította, hogy szivattyúzásnak nincs értelme.
Többször tárgyalt a kivitelezővel, aki szerette volna bebizonyítani, hogy nem az ő hibájuk.
Sikerült meggyőzni, hozzákezdtek a munkához, azonban még nincs kész.
Tóth Imre: több alkalommal fordult már elő, hogy a Remecz Máté utcában beton törmeléket
tárol a NÜVI. Mi az oka, hogy ott tárolják?
Göröcs László: ideiglenes tárolják ott. A Bajcsy gödörbe szállítanák, azonban az esőzések
miatt nem tudták megközelíteni. A másik felhasználási terület az orvosi rendelő mögötti parkoló.
Kovács Zsuzsanna: a Jókai úti iskola épületének állagmegóvása kinek a feladata?
Göröcs László: a KLIK-nek van átadva az épület, a NÜVI csak szerződés alapján végzi a
karbantartásokat. Nagyobb munkákra külön szerződést kötnek.
Kovács Zsuzsanna: a beszámolóban írta, hogy nyári karbantartási munkákat végeznek az
intézményekben. Ebbe bele tartozik-e az iskolaépület ablakainak festése?
Göröcs László: ez a KLIK-nek a feladata.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: nagyon örül, hogy van a NÜVI, hogy a települést karban
tartja. Csak úgy, mint Bertalan László, nem vette észre, hogy vezető váltás történt. Göröcs
László is mindig, minden napszakban készségesen rendelkezésére állt.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi működéséről szóló
beszámolóját. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

42/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi működéséről
szóló beszámoló elfogadásra

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint.

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

5. NAPIRENDI PONT
Javaslat a nonprofit szervezetek 2016. évi támogatásának felosztására
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Előadó:

Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdezi felkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt,
kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Mezei Norbert: néhány dologgal ki kívánja egészíteni az előterjesztést. A 2015. évben a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete nem használta fel a támogatást, ezért most nem is kértek. A
Jászladányért Egyesült bírósági bejegyzése nem történt még meg, nincs bankszámlájuk ezért
nem kapták meg a támogatást sem. A Polgárőr Egyesület pedig nem kérte a támogatást, mivel
sikerült egy olyan támogatást nyerni, mely fedezte a működési kiadásokat. A 2016. évi kérelmeket táblázatba foglalta, ahová bejegyzésre került a kért támogatás. Több szervezet nem
jelölt meg összeget a kérelmében, ezeket csillaggal jelölte, valamint bejegyzésre került a
2015. évi kért és megkapott támogatás is.
Major Antal: a 2015-ben fel nem használt, ki nem fizetett támogatásnak mi lett a sorsa?
Mezei Norbert: megmaradt a költségvetésben.
Drávucz Katalin polgármester: a 2015. évi pénzmaradvány felosztásakor javasolni fogja
ezek kifizetését.
Tóth Imre: mely egyesületek, csoportok nem tudtak elszámolni a kapott támogatással?
Mezei Norbert: pontos információja van. A mozgáskorlátozottak csoportja kivételével mindegyik csoport elszámolt. Velük megegyeztek az idei elszámolásról.
Bertalan László: a Polgárőr Egyesület azért nem kérte az átutalást, mert megpróbált jól gazdálkodni, és sok képviselői tiszteletdíj felajánlást kaptak. Ebben az évben viszont kérik. Autót
szeretnének vásárolni és ehhez szükséges lenne a 2015. évi támogatás is.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: az egyik csoportnál arról írnak, hogy a támogatásból
megajándékozták egymást. Van-e még egy olyan önkormányzat, aki annyi támogatást osztott
volna ki karácsony előtt, mint Jászladány. Jobban megértené, ha kirándulásra használták volna fel. Ezt nem szívesen támogatja.
Mezei Norbert: a megítélt támogatásról megállapodást kötnek mindenkivel, amiben ki lehet
kötni, hogy mire használhatják fel. Az elmúlt évben Jászladány Biztonságáért alapítvány nem
kért támogatást, az idén igen. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak pedig nem
volt még számlája, azért nem ítéltek meg részére támogatást.
Kovács Zsuzsanna: érthetetlen számára a JRNÖ miért kér támogatást, mikor leírja, hogy a
működéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésükre áll.
Mezei Norbert: többször elmondták, hogy sportnapot, családi napot szeretnének rendezni.
Drávucz Katalin polgármester: az Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub támogatását nem
javasolja, mivel mindenhol, minden alkalommal Jászladány, és az Önkormányzat rossz hírét
keltik. Nem együttműködőek. Bármit kért eddig tőlük nem teljesítették, ugyanakkor kirándulni díjmentesen megkapják a buszt, tombola tárgyat kapnak.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: az erőemelők támogatási kérelme nagyon magas. Pár
éve még csak azt kérték, hogy legyen ilyen szakosztály az egyesületben. Most pedig már több
mint 600 ezer forint támogatást kérnek.
Bertalan László: javasolja a kért támogatás megítélését. Az elmúlt időszakban is támogatták
az egyesületet. Most új vezetés állt fel, kapják meg az esélyt ők is.
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Kovács Zsuzsanna: mindegyik szakosztály leírja, hogy nem ragaszkodik a jutalmazáshoz,
kivétel futball, ahol a legmagasabb ez az összeg. Javasolja a jutalmazás törlését.
Tóth Imre: a focisták kérelmében számítási hiba van, mivel a 20 pár cipő 15 ezer forintos
egységáron 300 ezer forint, a táblázatban pedig csak 15 ezer forint szerepel. Így 285 ezer forint hiány fog mutatkozni.
Major Ferencné alpolgármester: legutóbbi közgyűlésükön bizony a futball szakosztály tagjai
minősíthetetlen, goromba hangot engedtek meg vele szemben. A labdarúgó szakosztály előtt
továbbra is meg van a lehetőség a TAO támogatás megszerzésére. Ez a lehetősége a másik két
szakosztálynak nincs.
Drávucz Katalin polgármester: a taggyűlésen azt ígérték, hogy tagdíjat fognak szedni, és az
fedezi a buszsofőr díját. Ezt most támogatásként kérik (85 ezer forint). Mezt is kértek, mert az
előző csapat, vezetés elvitte. Jelenleg nincs ruhájuk. Most azok fociznak akik nem kaptak
mezt. Támogatásként minden hazai meccs után kérték a vacsorát. Megígértem, hogy a konyha
minden szakosztályt megvendégel.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: javasolja, hogy a buszsofőr díját, ha nem tudják a bevételből fedezni, akkor a tiszteletdíját fel fogja ajánlani ennek fedezésére.
Mezei Norbert: a Jászladány Biztonságáért Alapítvány jelenleg nem működik, költsége sincsen. Nem szükséges a támogatásuk.
Major Ferencné alpolgármester: a megújult kuratórium bírósági bejegyzése még nem történt
meg. 2015. május óta van beadva a kérelem, és még hiánypótlásra szóló felhívás sem érkezett.
Bertalan László: amennyiben év közben szükséges lesz a támogatásuk, akkor majd fel fogja
ajánlani részükre a tiszteletdíját.
Major Ferencné alpolgármester: megkeresés érkezett Jászdózsáról egy Jászságról szóló
könyv kiadásának támogatására. Célszerű lenne a tartalékból 30 ezer forinttal támogatni a
kérelmet.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: javasolja a Polgárőr Egyesület támogatását 500 ezer
forinttal, és 30 ezer forint tartalék képzését.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Vakok és Csökkentlátók Klubja 20 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

43/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Vakok és Csökkentlátók Klubja 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Vakok és Csökkentlátók Klubja 20 000 forinttal történő támogatását a
2016. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.
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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, az
Arany Ősz Nyugdíjas Klub 30 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

44/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 30 000 forinttal történő támogatását a 2016.
évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Jászladányi Postagalambsport Egyesület 30 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

45/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Jászladányi Postagalambsport Egyesület 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Jászladányi Postagalambsport Egyesület 30 000 forinttal történő támogatását a 2016. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 30 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 5
igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
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46/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 30 000 forinttal történő
támogatását a 2016. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási
keretének terhére.

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
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 50 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

47/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 50 000 forinttal történő támogatását a 2016. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének
terhére.

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, az
Egyetértés Sportegyesület 1 785 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

48/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat az Egyetértés Sportegyesület 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az Egyetértés Sportegyesület 1 785 000 forinttal történő támogatását a
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2016. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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, nem
javasolja a Képviselő-testületnek az Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub támogatását. A
bizottság igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

49/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat az Életet az éveknek Hagyományőrző Klub 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek az
Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub támogatását.

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, az Új
Iskoláért Alapítvány 25 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
50/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat az Új Iskoláért Alapítvány 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az Új Iskoláért Alapítvány 25 000 forinttal történő támogatását a 2016. évi
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 100 000 forinttal történő támogatását. A
bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
51/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 2016. évi támogatására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 100 000 forinttal
történő támogatását a 2016. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Csillogó Szemekért Alapítvány 50 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
52/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Csillogó Szemekért Alapítvány 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Csillogó Szemekért Alapítvány 50 000 forinttal történő támogatását a
2016. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 50 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
53/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 50 000 forinttal történő támogatását a 2016. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási
keretének terhére.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a
Nagyközségi Polgárőrség 500 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

54/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Nagyközségi Polgárőrség 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Nagyközségi Polgárőrség 500 000 forinttal történő támogatását a 2016.
évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Magyar Vöröskereszt 80 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

55/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Magyar Vöröskereszt 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Magyar Vöröskereszt 80 000 forinttal történő támogatását a 2016. évi
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Jászladányi Gazdakör 30 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

56/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Jászladányi Gazdakör 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő19

testületnek a Jászladányi Gazdakör 30 000 forinttal történő támogatását a 2016. évi
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Gaál
István Helytörténeti kör 30 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

57/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Gaál István Helytörténeti kör 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Gaál István Helytörténeti kör 30 000 forinttal történő támogatását a 2016.
évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Nagycsaládosok Egyesülete 50 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

58/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Nagycsaládosok Egyesülete 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Nagycsaládosok Egyesülete 50 000 forinttal történő támogatását a 2016.
évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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, az
Összhang Közhasznú Alapítvány 30 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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59/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat az Összhang Közhasznú Alapítvány 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az Összhang Közhasznú Alapítvány 30 000 forinttal történő támogatását a
2016. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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 Jászladányért Egyesület 80 000 forinttal történő támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

60/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Jászladányért Egyesület 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Jászladányért Egyesület 80 000 forinttal történő támogatását a 2016. évi
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.

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

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki nem javasolja Jászladány Biztonságáért Alapítvány támogatását. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:

61/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Jászladány Biztonságáért Alapítvány 2016. évi támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek a
Jászladány Biztonságáért Alapítvány támogatását.

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

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a nonprofit szervezetek részére 30 000 forint tartalék képzését 2016. évben. A bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

62/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a nonprofit szervezetek részére tartalékalap képzésére 2016. évben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek nonprofit szervezetek részére 30 000 forint tartalék képzését 2016. évben.

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

Major Ferencné alpolgármester távozik az ülésről.

6. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Tárgyalja:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdezi felkéri Lovász Imre jegyző, kívánja-e szóban
kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Lovász Imre jegyző: mind a két szociális intézményből érkezett javaslat. A Szociális és
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ az étkezési díj emelését javasolja 500 illetve 600 forintra, a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona pedig a demens és nem demens intézményi
ellátási díjat kívánja egy szintre hozni. A rendeletet ezekkel a javaslatokkal javaslom módosítani.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII.1.) sz. önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének
módosítását az előterjesztés szerint. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:
63/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
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Javaslat 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 Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII.1.) sz. önkormányzati
rendelet 2. számú mellékletének módosítását az előterjesztés szerint.

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

7. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Tárgyalja:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Lovász Imre jegyző, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Lovász Imre jegyző: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Hatósági Főosztálya ellenőrzést tartott az Jászladányi Óvoda és Bölcsődében, és előírta, hogy rendeletben
meg kell határozni a gondozásért fizetendő díjat is, nem csak az étkezési díjat. A rendeletet
felülvizsgáltam és az érvényben lévő törvényeknek megfelelően kiegészítettem. Bővült az
érdekképviseleti fórummal és az intézmény vezetője által hozott döntések elleni jogorvoslattal.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:
64/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint.

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

8. NAPIRENDI PONT
Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Tárgyalja:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Lovász Imre jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Lovász Imre jegyző: 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos
megállapítási, bevallási, bevezetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási valamint eljárási szabályokat, díjkedvezményeket, mentességeket az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani.
Gyárfás Lajos: a talajterhelési díjat a kibocsájtónak kell megállapítani, ezt hogyan kell érteni?
Lovász Imre jegyző: magának a víz fogyasztónak kell elkészíteni mint egy önadózást. Be
kell vallania, és az alapján be kell fizetnie. Az elfogyasztott víz mennyisége, belekerül a talajba, amennyiben nincs rákötve a szennyvíz csatorna hálózatra. Ennek az ellenőrzése úgy történik, hogy a vízszolgáltatótól a fogyasztott vízmennyiséget megkérik, és abból le lehet vonni a
kiszippantott szennyvíz mennyiségét. Ezt is számlával kell igazolni.
Kovács Zsuzsanna: mikortól lesz fizetési kötelezettség?
Lovász Imre jegyző: március 31-én lesz végleges üzembe helyezése a beruházásnak, így 90
nap múlva június 29-vel kezdődik a kötelezettség.
Bertalan László: ahol nincs rákötési lehetőség, milyen kedvezményt kaphatnak?
Lovász Imre jegyző: 4.§ (2) bekezdés tartalmazza a díjkedvezményt illetve a másik kedvezménye, hogy ha a szennyvizet elszállítja és számlával igazolja az után a vízmennyiség után
nem kell fizetnie talajterhelési díjat.
Major Antal: ennek a díjnak a mértéke mennyi?
Lovász Imre jegyző: szintén a törvény állapítja meg, Jászladány esetében 1800 forint köbmétere.
Tóth Imre: olyan helyzetet kellene teremteni, hogy neki sem kerüljön többe, mint aki tudja
használni a szennyvízcsatornát. Ahol nem tudta az önkormányzat kiépítetni a csatornát, nehogy ötszörösébe kerüljön neki.
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: eddig Jászapátira tudta vinni a szippantó, de tudomása
szerint tudja fogadni a jászladányi tisztító is. A bevétele az önkormányzatnál marad. Ha ez
önbevallás alapján fog működni, akkor milyen kapacitás van erre a Hivatalban?
Lovász Imre jegyző: listát kell kérni, hogy kik vannak rákötve a szennyvíz hálózatra, azokat
kell leellenőrizni, akik nem lesznek rákötve.
Mezei Norbert: Egyenlőre nincs rálátásunk. Összetett folyamat ez.
Kovács Zsuzsanna: mekkora lesz majd víz és csatornadíj?
Lovász Imre jegyző: még nem lehet tudni, azt majd egy központi hatóság fogja megállapítani.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: akkor ez egy hosszú folyamat, akár két év is szükséges
hozzá.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés szerint. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

65/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés szerint.

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

9. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön
szerződés módosítására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdezi felkéri Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e szóban
kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Lovász Imre jegyző: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás ülésén a polgármesterek döntése alapján a rezsit átvállalják. Ezért módosítani szükséges a Haszonkölcsön szerződést.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön szerződés módosítását
az előterjesztés szerint. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
66/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön
szerződés módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön szerződés
módosítását az előterjesztés szerint.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel Drávucz
Katalin polgármestert, a Haszonkölcsön szerződést módosító szerződés aláírására.
Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester

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

10. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosításáról
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Lovász Imre jegyzőt, egészítse ki szóban az írásos előterjesztést.
Lovász Imre jegyző: levélben kereste meg Dr. Szabó Tamás Jászberény polgármestere, hogy
a „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesületet támogassa az egyesületet lakosonként 5 forinttal,
illetve határozati javaslatot küldtek, melyet mellékeltek az előterjesztéshez.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, „Jászok
Földjén” Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosítására 5 forint/lakos összegben
az előterjesztés szerint. A bizottság 5 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

67/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosítására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
a „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosítását az alábbiak
szerint.

1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
megjelölt feladatkörében eljárva a „Jászok Földjén" Turisztikai Egyesületben
(székhely: 5141 Jásztelek, Szabadság út 69. adószám: 18003503-1-16, képviseli: Dr. Szabó Tamás elnök) (a továbbiakban: Egyesület) betöltött tagságát fenntartja és vállalja az Egyesület céljainak megvalósításához való hozzájárulását.
2. A Képviselő-testület az Egyesület működéséhez szükséges infrastrukturális és

személyi feltételeket Jászladány Nagyközségi Önkormányzat részéről biztosítja és az egyesületi tagság fenntartásához szükséges éves 5.- Ft/ fő lakosságszám arányos tagdíj finanszírozásához hozzájárul.
3. A Képviselő-testület a 2016. évi tagdíj pénzügyi fedezetét a Jászladány

Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a 3. pontban

foglaltakat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
költségvetésének módosítása során vegye figyelembe.
Határidő:
Felelős:

2016.

évi

2016. április 30.
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

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

Tarcsa Istvánné Müllerné Braun Erika intézményvezető távozik az ülésről.

11. NAPIRENDI PONT
Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft orvosi ügyelet ellátására tett ajánlatának megvitatása.
Előadó:
Lovász Imre jegyző

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: írásos anyagot kaptak az ajánlatról. Kéri a bizottság tagjait tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
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Bertalan László: nemrég döntöttek ez ügyben a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. mellett. Azóta senkitől nem hallott panaszt az ügyeletre.
Major Antal: Dr Bakos Beáta mondta, hogy óriási problémát rejt az ahogyan az ügyelet most
működik.
Lovász Imre jegyző: a probléma lényege, hogy hétköznap 16-18 óráig hivatalosan nincs ellátva a készenlét.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: azt ígérték, hogy ezt az időszakot is el fogják látni. Erre
milyen választ adtak?
Drávucz Katalin polgármester: türelmi időt kértek. Megkeresték Jászapáti önkormányzatát
is. Addig, amíg ott nincs döntés, nem tudják módosítani a működési engedélyüket.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: csak jót tud mondani az ügyeletről, tapasztalatból.
Lovász Imre jegyző: a felajánlott díj most kedvezőbb.
Bertalan László: fölmerül a kérdés, most miért tud jobb ajánlatot adni, mint eddig. Milyen
szolgáltatás lesz ez? Ha változott a finanszírozás, akkor eddig miért számlázott magas összeget az önkormányzatnak?
Drávucz Katalin polgármester: nem volt az Emergency Service Kft. korrekt, mivel nem közölte, hogy a finanszírozásuk kedvezőbb, és nem csökkentették az ellátás díját. Bízik abban,
hogy hamarosan meg fog oldódni ennek az időszaknak az ellátása is.
Gyárfás Lajos: a halott szemlék alkalmával is mindig korrektül járnak el. Partnerként kezelik
őket. Ebben az időszakban is csak a rendkívüli halál esete okozhat problémát.
Major Antal: a Dr. Kiss Zoltán is azt írja, hogy igyekeznek megoldani ezt.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: arról van-e információ, hogy az indokolatlan hívások
száma mennyi?
Drávucz Katalin polgármester: nincs róla tudomásuk.
Gyárfás Lajos: hallott olyan eseteket, hogy a mentőtiszt látta el telefonon keresztül tanáccsal,
mely elegendő volt (vissza is hívta telefonon később), sőt elégedett volt a beteg. Az előző
időben ha orvos nem volt, az ápoló nem tett ilyet.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki nem javasolja elfogadásra az
Emergency Service Kft. orvosi ügyelet ellátására vonatkozó ajánlatát. A bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

68/2016.(III.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft orvosi ügyelet ellátására tett ajánlatának megvitatása.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra az Emergency Service Kft. orvosi ügyelet ellátására vonatkozó ajánlatát.

28

