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Iktatószám: 281-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2016. január 20-án megtartott, n y í l t s o r o s üléséről

1/2016. (I.20.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének
megállapításáról

2/2016. (I.20.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
3/2016. (I.20.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapítására
Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az
önkormányzati intézményekben

4/2016. (I.20.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről,
fejlesztési stratégiájáról szóló 302/2014. (XI. 27.)
számú Képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára

5/2016. (I.20.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító
projekt záró kifizetési forrásának biztosítására
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. január 20-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
Donkó Veronika
Kovács Zsuzsanna

7 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:

Lovász Imre
Drávucz Katalin
Major Ferencné
Lóczi István

jegyző
polgármester
alpolgármester
aljegyző

Lajosné Kiss Klára
Müllerné Braun Erika
Gonda József
Silye András
Tarcsa Istvánné
Zakar Margit
Göröcs László

intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
NÜVI

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja,
hogy a bizottság hét tagjából hét fő jelen van, az ülés határozatképes. 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

1/2016. (I.20.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2016. január 20-i Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét 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?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el a 3 nyílt és 1 zárt napirendi pontból álló
napirendet, melyet a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

2/2016. (I.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2016. január 20-i soros ülés napirendjét
a következőképpen fogadja el:

N yílt ülés:
1./

Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a
2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Zakar Margit ügyintéző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

2./

Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről, fejlesztési stratégiájáról szóló
302/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára
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Előadó:

3./

Lovász Imre jegyző,
Silye András intézményvezető

Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt záró kifizetési forrásának biztosítására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

Zárt ülés:
4./

Előterjesztés ingatlan vásárlás megtárgyalására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Zakar Margit ügyintéző,
Tárgyalja:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdezi Gonda Józsefet és Zakar Margitot, kívánják-e
szóban kiegészíteni az írásban tett előterjesztést?
Gonda József: köszöni a lehetőséget nem kívánja kiegészíteni, a felmerült kérdésekre szívesen válaszolnak.
Bertalan László: A beszámolóval kapcsolatban nincs kérdése, azonban jelezni kívánja, hogy
vannak a településen olyan utcák, ahol nincs, vagy nem megfelelő a csapadékvíz elvezetés.
Fontosabbnak tartja, mint pl. a zöldségtermesztést.
Drávucz Katalin polgármester: amelyik utcában nincs csapadékvíz elvezető árok, először
meg kell terveztetni, engedélyeztetni, és csak utána lehet megépíteni. Közmunka program
ezeket a költségeket nem fedezi. Javasolja, hogy a 2016. évi költségvetés készítésekor a szükséges, lehetséges pénzügyi keretet biztosítását.
Bertalan László: javasolja, hogy már ebben az évben mérjék fel, mely utcákba milyen hoszszan nincsenek meg a vízelvezető árkok, és el kell kezdeni a kiépítésük tervezését. Ez egy
hosszú folyamat.
Gonda József: jó meglátásnak tartja, mint ahogy vannak utcák ahol nincs útalap sem. A közmunkaprogramok nagyon kevés dologi költséget tudnak fedezni ezekből a feladatokból.
Szükséges a pályázatok keresése ezekre a beruházásokra, mint pl. a „Csapadékvíz elvezetés
III. üteme” is volt. Sok utcát érint, hosszú távú megoldást az előre gyártott elemek használata
jelentené, de ezek költsége igen magas. Vannak keskeny utcák, amelyekben pedig csak zárt
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csatorna építhető. Igen költséges. További probléma, hogy vannak szikkasztó csatornák, amelyeket össze kellene kötni, és a víz levezetését biztosítani.
Major Antal: készült-e számítást arról, hogy a közmunka programban készített térkőnek
mennyi az önköltsége?
Gonda József: nem készült ilyen számítás.
Major Antal: az 1ha gyümölcsös a település mely részén van, illetve egy, vagy több részben?
Gonda József: egy darabban van. A Kenderföld utca végén volt egy nyárfás terület, az lett
kitakarítva, bekerítve. Oda fog kerülni a 125 db gyümölcsfa.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a 2015.
évi közmunkaprogramok értékeléséről szóló beszámolót, és 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségeiről szóló tájékoztatót az önkormányzati intézményekben,
azzal a kiegészítéssel, hogy 1. 2017. évi közmunkaprogram tervek készítéséhez a NÜVI készítsen felmérést mely utcákban, milyen hosszban nincs csapadékvíz elvezető árok, és mely
utcákban található csak szikkasztó árkok. 2. 2016. évi költségvetés készítésekor, lehetőség
szerint tervezzék be a hiányzó csapadékvíz elvezető csatornák tervezési, megvalósítási költségeit, 3. pályázati lehetőségek felkutatásával keressék meg a finanszírozás lehetőségét.
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

3/2016.(I.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről szóló beszámolót, és 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségeiről szóló tájékoztatót az önkormányzati intézményekben, az alábbi kiegészítéssel:
1. 2017. évi közmunkaprogram tervek készítéséhez a NÜVI készítsen felmérést
mely utcákban, milyen hosszban nincs csapadékvíz elvezető árok, és mely utcákban csak szikkasztó árkok.
2. 2016. évi költségvetés készítésekor, lehetőség szerint tervezzék be a hiányzó
csapadékvíz elvezető csatornák tervezési, megvalósítási költségeit.
3. Pályázati lehetőségek felkutatásával keressék meg a finanszírozás lehetőségét.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről, fejlesztési stratégiájáról szóló 302/2014. (XI.
27.) számú Képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Silye András intézményvezető
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: írásban megkapta mindenki az előterjesztést, kéri Lovász Imre jegyzőt a napirend rövid szóbeli ismertetésére.
Lovász Imre jegyző: 2014-ben készült egy képviselő-testületi határozat, melyben meghatározták a felelős szerkesztőt, és a tagok személyét. Murányi László munkaviszonya megszűnt
az önkormányzatnál illetve a tagok között is van változás. Ezért szükséges a határozatot módosítani.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: mennyivel csökkent az eladott példányok száma?
Silye András: havonta 15000 forinttal csökkent a bevétel, ez körülbelül 70 példányt jelent. A
nyomdától eddig 700 darabot rendelt, amit lecsökkentette 600 példányra.
Major Antal: 2014-ben határozat született a lap korszerűbbé, olvasmányosabbá tételére,
amelynek hatására azt gondolta növekedni fog az eladás. A színvonal véleménye szerint jobb,
több lakosságról szóló cikk található fotókkal. Az írások színvonala is lényegesen javult. Ez
azonban nem tükröződik az értékesítésben. Számára ez rejtély. Javasolja, hogy még több riport jelenjen meg, természetesen fotóval. Nem vezethető vissza pénztelenségre.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: amikor indult a lap, sokan érzelmekből vásárolták. A
mai fiatalokat azoban nem igazán érdekli. Az eladás csökkenésének fele lehet, hogy az elhalálozott, vagy a gyerekekhez elköltözött idős lakosok miatt történt.
Major Antal: továbbra is szükség van a lapra.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: igen szükséges a megjelenése, viszont a település összetétele változott. Lehet, hogy eljön az az idő, amikor támogatni kell a megjelenését.
Bertalan László: a szerkesztőbizottság tagjai részt vesznek az üléseken?
Silye András: nem jelenik meg mindig mindenki, de aktívak. Mindenki munka mellett végzi
ezt.
Bertalan László: az újság színvonalasabb lett, de lehet, hogy el kell gondolkodni azon esetleg
csak kéthavonta, vagy fekete-fehérben jelenjen meg. Nem az a cél, hogy hasznot hozzon, hanem hogy a lakosságot tájékoztatassa.
Silye András: lehet, hogy kéthavonta elégséges lenne.
Major Antal: akik rendszeresen vásárolják, várják a megjelenést. A lakossági tájékoztatás
végett ezt fenn kell tartani.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, az önkormányzat kiadásában megjelenő Ladányi Hírek helyzetét és a 302/2014. (XI. 27.) sz. határozatában foglaltak módosítását: 1. a szerkesztőbizottság tagjai: Földváriné Greiz Ágnes;
Szikszai János; Nagy Beáta; Vincze János; Bíró Balázs; Tóth Mácsai Árpád; Major Maya;
Zana Gáborné; 2. A kiadás szervezése és tördelése továbbra is a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár keretein belül történjen, amelyet Silye András intézményvezető
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koordinál, 3. Felelős szerkesztőnek a Képviselő-testület Kun Adriennt (Jászladány, Mátyás
utca 14. szám) kérje fel.
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
4/2016.(I.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről, fejlesztési stratégiájáról szóló 302/2014.
(XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az
önkormányzat kiadásában megjelenő Ladányi Hírek helyzetét és a 302/2014. (XI. 27.) sz.
határozatában foglaltak módosítását az alábbiak szerint:
1. A szerkesztőbizottság tagjai: Földváriné Greiz Ágnes; Szikszai János; Nagy Beáta;
Vincze János; Bíró Balázs; Tóth Mácsai Árpád; Major Maya; Zana Gáborné;
2. A kiadás szervezése és tördelése továbbra is a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár keretein belül történjen, amelyet Silye András intézményvezető koordinál,
3. Felelős szerkesztőnek a Képviselő-testület Kun Adriennt (Jászladány, Mátyás utca
14. szám) kérje fel.

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

3. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt záró kifizetési forrásának biztosítására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a napirend anyagát írásban megkapták, felkéri Alpolgármester Asszonyt kívánja e szóbeli kiegészíteni.
Major Ferencné alpolgármester: ez a költség a pályázat érdekében felmerült, de a pályázatban nem elszámolható. Nem az önkormányzat költségvetését terheli, a TRV Zrt bérleti díjából
kerül átutalásra.
Major Antal: az elmúlt hónapban tárgyalták az ivóvíz hálózat karbantartás, fejlesztés szükségességét, és már is csökkent ennek a lehetősége.
Drávucz Katalin polgármester: a pályázat indulásakor saját erőt kellett befizetni minden önkormányzatnak. Az önerő pályázatból nyert összeggel 100 %-ban lett támogatva a pályázat.
Az önkormányzatok a TRV Zrt-től kérik vissza a befizetett önerőt, mert az üzemeltetők nem
az önkormányzatok. Ennek a költségnek a visszatérítéséről az önkormányzatok még egyeztetnek a TRV Zrt-vel.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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