JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 9-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Művelődési Ház hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva 5 fő képviselő.
Később érkezik: Tóth Imre 1 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Major Ferencné, Szöllősi János
3 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott
vezetője,
Zakar Margit ügyintéző.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen
megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van,
a hiányzó képviselők jelezték távolmaradásukat. A testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 1 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 1 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2017. (II. 9.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint
határozza meg mai ülésének napirendjét:
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N a p i r e n d :
1./

Előterjesztés a 2017. évi Járási startmunka mintaprogram 2017/16/1602/0001
pályázat számú - Jászladány Nagyközségi Önkormányzat - Magas hozzáadott
értékű program című felhívásra benyújtandó projektben való részvételről
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Zakar Margit ügyintéző,
Göröcs László mb. intézményvezető

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

1 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a 2017. évi Járási startmunka mintaprogram 2017/16/1602/0001 pályázat
számú - Jászladány Nagyközségi Önkormányzat - Magas hozzáadott értékű program
című felhívásra benyújtandó projektben való részvételről
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Zakar Margit ügyintéző,
Göröcs László mb. intézményvezető
Bertalanné Drávucz Katalin: azért van szükség erre a képviselő-testületi ülésre, mert január
20-ig kellett benyújtani a magas hozzáadott értékű program című pályázati felhívásra a
pályázatot. Előzetesen történt ezzel kapcsolatban megbeszélés - melyen a képviselők is jelen
voltak – ekkor a térkő gyártás szóba került. Jobb minőségű és nagyobb teljesítményű gép
beszerzésére nyílik ezáltal lehetőség. Akkor még nem volt egyértelmű, hogy 15 millió forint
fölött vagy alatt lehet ez a beszerzés, ami utólag kiderült, hogy 15 millió forint fölött van.
Ennek megfelelően Göröcs Lászlóval, a NÜVI megbízott intézményvezetőjével közösen
megnéztek egy olyan gépet, ami ténylegesen működőképes, és gyártja ezeket a térkő
elemeket, betonelemeket. Nem csak térkövet lehet vele gyártani, hanem árok elemeket, járda
elem sablonokat. Megkéri Zakar Margitot, hogy tájékoztassa a képviselőket a pályázat
összegéről.
Zakar Margit: eszközbeszerzés és egyéb költségek 37.273.992,- forint, a bér kb. 10 millió
forint, úgyhogy a pályázat megközelítőleg 48 millió forint.
Bertalanné Drávucz Katalin: ebben az összegben benne van a gép beszerzési értéke
sablonokkal együtt, targonca, és foglalkoztatotti létszám. Azt tervezték, hogy egy olyan
minőségű térkövet gyártanak, amit a tüzépen is lehet venni, akkor nem lesz szükség arra,
hogy az önkormányzat vásároljon térkövet, betonlapokat, ha járdát vagy parkolót akar
felújítani. Indokolt a csapadékvíz elvezető árkok burkolása is. Ha ahhoz a megfelelő meder
elemeket le tudja az önkormányzat gyártani, akkor azt sem kell megvásárolni. Ez a felhívás
lehetőségként kínálkozott, melyet úgy gondoltak, hogy érdemben tovább lehetne vinni úgy,
hogy akár később értékesíteni is tudná az önkormányzat a legyártott elemeket. Ez a gép
alkalmas arra, hogy egy olyan minőséget állítson elő a megfelelő összetétellel, ami például a
tüzépen is kapható. Volt a Belügyminisztériumtól a közelmúltban egy ellenőrzés, ami nem
ezzel volt kapcsolatos, de ezt a pályázatot is érintették a beszélgetések kapcsán. Akkor kérték,
hogy nyújtson be az önkormányzat a pályázat mellé olyan szándéknyilatkozatokat, hogy ha az
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önkormányzat értékesíteni kívánja az előállított térkövet, akkor valamely cégeknek
szándékukban áll azt megvásárolni. Megkeresték a környékbeli nagyobb cégeket, tüzépeket,
önkormányzatokat, akik a szándéknyilatkozatokat aláírták, amennyiben megfelelő minőségű
térkövet gyárt az önkormányzat, akkor ők ezt hajlandóak megvásárolni. Ezeket a
nyilatkozatokat be lehet a pályázat mellé csatolni.
Zakar Margit: először az volt előírva, hogy február 20-ig kell a hiányzó dokumentumokat
benyújtani, mint a szándéknyilatkozatokat is, de az időpont módosult, és február 10-ig kell
benyújtani minden dokumentumot.
Bertalanné Drávucz Katalin: a pályázat mellé be kell csatolni a képviselő-testület
határozatát is.
Bagi Zsolt: miért kell jelzálogjogot bejegyezni az ingatlanra?
Lovász Imre: a pályázati kiírásban a magas hozzáadott értékű program esetében a kötelezően
csatolandó dokumentumok listájában szerepel, hogy szükséges csatolni az ingatlan
jelzálogjog bejegyzéséhez való hozzájárulást. Tegnap, illetve a mai nap délelőtt is próbálta
hívni a Belügyminisztériumot ezzel kapcsolatban, de nem sikerült őket elérni. A testületi
határozatban azért került úgy megfogalmazásra, hogy szükség esetén, mert amennyiben a
pályázat előírja, hogy szükséges, abban az esetben meglesz az erről szóló döntés is.
Bagi Zsolt: hogyan kerül le az ingatlanról a jelzálogjog bejegyzés?
Bertalanné Drávucz Katalin: nem biztos, hogy a jelzálogjog bejegyzésre kerül, csak
szükség esetén. Egyébként arról kell nyilatkozni, hogy a pályázatot 5 évig fenntartja az
önkormányzat, valószínűleg addig szólna a bejegyzés is. Az önkormányzat célja, hogy
közfoglalkoztatás keretein belül tartja fenn a pályázatot. Amennyiben megszűnik a
közfoglalkoztatás, akkor is szükséges 4 ember foglalkoztatása ebben a munkakörben. A gép
megmaradna, egyéb beruházást nem igényelne, csak az anyagbeszerzést. Ha a gép tud
dolgozni, és lesznek a termékre megrendelések, akkor ki tudja termelni azoknak a bérét, akik
ott dolgoznak.
(Tóth Imre képviselő megérkezik, a képviselő-testület
6 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.)
Gyárfás Lajos: lehet, hogy biztosítékként kell a jelzálogjog bejegyzés, arra az esetre, ha
hitelt vesz fel az önkormányzat.
Bertalanné Drávucz Katalin: lehetséges, hogy azért kell a jelzálogjog, hogy 5 évig ne adja
el az ingatlant az önkormányzat. A fenntartási időszak végén lekerülne a bejegyzés is.
Bertalan László: csak a gép ára kerül rá jelzálogként, vagy a munkabér és az anyagköltség
összege is?
Bertalanné Drávucz Katalin: vélhetően csak a gép ára.
Lovász Imre: a pályázati kiírás szerint ebben a programban szükség esetén van lehetőség
hiánypótlásra az illetékes hivatalnak, ebben az esetben a Járási Munkaügyi Központnak.
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Bertalanné Drávucz Katalin: első körben ők bírálják, és ha ők észrevételeznek valamit, és
úgy gondolják, hogy hiányzik, akkor lehet hiánypótolni.
Lovász Imre: összesen négyszintű bírálat lesz. Első körben a Járási Hivatal Munkaügyi
Központja, utána a Kormányhivatal, azt követően egy úgynevezett Programbíráló Bizottság,
amely a Belügyminisztériumnál van, és ezt követően fog dönteni a Miniszter. Mindegyik
bíráló szerv hozzáteszi a pályázathoz a saját véleményét. Mindezek figyelembevételével
fognak egy helyszíni bejárást végezni, és azt követően hozzák meg a döntést.
Zakar Margit: ma beszélt a munkaügyi központ egyik kollégájával, aki azt a tájékoztatást
adta, hogy nincs lehetőség hiánypótlásra. Pénteken 14 órakor lezárja a Belügyminisztérium az
egész programot, és utána senki nem tud belenyúlni semmibe. Amelyik dokumentum nem
lesz feltöltve, azt nem lesz lehetőség pótolni, és nem is fogják a pályázatot tovább bírálni, ha
hiányos.
Bertalanné Drávucz Katalin: hivatalos hiánypótlás nem érkezett eddig az önkormányzathoz.
Zakar Margit: tegnap érkezett egy email (nem hivatalos hiánypótlási felhívás), hogy mely
dokumentumokat kell még csatolni, azok megküldésre kerültek.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata, mint ami az írásos anyagban kiküldésre került?
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásban
kiküldött határozati javaslatot?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2017. (II. 9.) sz. határozata
A 2017. évi Járási startmunka mintaprogram 2017/16/1602/0001 pályázat számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat - Magas hozzáadott értékű program (térkő
gyártás) című felhívásra benyújtandó projektben való részvételről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
2017. évi Járási startmunka mintaprogram 2017/16/1602/0001 pályázat számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat - Magas hozzáadott értékű program (térkő
gyártás) című felhívásra.
Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását támogatja.
Képviselő-testület amennyiben a pályázat lebonyolításához szükséges, úgy hozzájárul
az 5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 6. szám (1769 hrsz.) alatti ingatlanon a
jelzálogjog bejegyzéséhez.
Képviselő-testület felkéri Zakar Margit ügyintézőt a pályázat benyújtásával
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

