XII.

Iktatószám: 262-8/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2017. május 24-én megtartott,
n y í l t , s o r o s üléséről
107/2017. (V.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására

108/2017. (V.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

5. napirendi pont felvétele napirendre

109/2017. (V.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
110/2017. (V.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Módosított napirend megállapítására

111/2017. (V.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradványának felosztására

112/2017. (V.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése
között a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról szóló beszámolójára

113/2017. (V.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Művelődési Ház függönycseréjéhez
beszállító kiválasztására

114/2017. (V.24.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor
utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399 hrsz.
alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által
körülhatárolt terület parkosítási munkálatok elvégzésével összefüggő feladatokra

Javaslat az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, javaslat a zárszámadási rendelet elfogadására
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2017. május 24-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t, s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Bagi Zsolt Arnold
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Tóth Imre
Donkó Veronika
Drávuczné Karkus Zsuzsanna
Major Antal
7 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:

Lovász Imre
Bertalanné Drávucz Katalin
Mezei Norbert

jegyző
polgármester
pénzügyi osztályvezető

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes. Jelzi,
hogy három óra körül el kell mennie, ezért felkéri Tóth Imrét, elnöki teendőiben helyettesítse.
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

107/2017. (V.24.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. május 24-i Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Bertalan Lászlót jelöli
ki.
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Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt Arnold: A meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mindenki
megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?
Javasolja, hogy a nyílt ülés 5. napirendi pontnak a „Előterjesztés az 1408 hrsz. alatti Petőfi
Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt terület parkosítási munkálatok elvégzésével összefüggő feladatokra”, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt
ülés 5. napirendi pontjaként az Előterjesztés az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916
hrsz. alatti Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt terület parkosítási munkálatok elvégzésével összefüggő feladatok kerüljön megtárgyalásra, melynek előadója: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester legyen.
A javaslatot a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
108/2017. (V.24.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
5. napirendi pont felvétele napirendre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
5./ Előterjesztés az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti
Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt terület parkosítási munkálatok elvégzésével összefüggő
feladatokra
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:

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

Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el az 5 nyílt és 6 zárt napirendi pontból álló
napirendet, melyet a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
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109/2017. (V.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Módosított napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság a 2017. május 24-i soros ülés napirendjét a következőképpen
fogadja el:

Napirend:
1./

Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, javaslat a zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

2./

Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradványának felosztására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

3./

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról
Előadó:
Göröcs László mb. intézményvezető,
Tóth Gábor munkavezető

4./ Előterjesztés a Művelődési Ház függönycseréjéhez beszállító kiválasztására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
5./ Előterjesztés az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt
terület parkosítási munkálatok elvégzésével összefüggő feladatokra
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés:

6./

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését
végző vállalkozó kérelmének megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző

7./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos u. 113. szám (1379/1 és 1379/2 hrsz.)
alatti ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

8./

Előterjesztés Jászladány, Szentgyörgyi u. 2179 hrsz-ú ingatlan eladási ajánlatának megtárgyalására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
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9./

Előterjesztés Jászladány, Szentgyörgyi u. 2179 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett
elővásárlási jog lemondására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Tárgyalja:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

10./ Előterjesztés Jászladány, Csárda u. 15. szám (1578 hrsz.) alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Tárgyalja:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
11./ Előterjesztés Jászladány, Kossuth Lajos u. 106. szám (466/1 hrsz.) alatti ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog lemondására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Tárgyalja:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, javaslat a zárszámadási rendelet
elfogadására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Mezei Norbertet ismertesse szóban az írásos
előterjesztést.
Mezei Norbert: jogszabályok alapján elkészítették a 2016. évi zárszámadó rendelet tervezetet
melynek bevételi főösszege 2.021.123.637 forint (97 %) a kiadási főösszeg pedig
1.853.379.260 forint (89 %). Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat összesített 2016.
évi költségvetésének teljesítését, majd a bevételeket és a kiadásokat. A táblázatban intézményekre lebontva találhatók meg az adatok. Összesen 127.744.371 forint a maradvány. Összefoglalásképpen ennyit kívánt elmondani, kérdéseikre szívesen válaszol.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a minden pénzmaradvány feladattal terhelt?
Mezei Norbert: a nagy része igen. A tartalékba helyezett 16.611.213 forint a felhasználható.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2016. év számviteli zárás után a megállapított maradványt: 167.744.371 forintban,
ebből kötelezettséggel terhelt maradványt: 167.744.371 forintban, működési maradvány:
111.682.753 forintban, feladattal terhelt: 95.071.540 forintban, tartalék: 16.611.213 forintban,
szabad maradványt: 0 forintban megállapítani. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

110/2017.(V.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
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Javaslat az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, javaslat a zárszámadási rendelet
elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés zárszámadási rendeletét, melyben a költségvetés
bevételi főösszegét 2 021 123 632 forintban,
kiadási főösszegét 1 853 379 261 forintban
állapítsa meg.

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

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradványának felosztására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Mezei Norbertet ismertesse szóban az írásos
előterjesztést.
Mezei Norbert: a pénzmaradvány felhasználására javaslatot kíván tenni. Gyakorlatban két
részletből áll a 167.744.371 forint pénzmaradvány, a működési és felhalmozási maradványból. Táblázatba foglalták melyek azok a kiadások, pl. pályázati önerő, pályázati megelőlegezések, szállítói számla kifizetések, amelyek a pénzmaradványt terhelik intézményenként. A
NÜVI-nél jelentkezett egy nagyobb összeg, melyet tartalékba tudnak helyezni. A vállalkozási
tevékenységnek van kötelezettsége mely ebben az évben már teljesült is. A Jászladányi Óvoda
és Bölcsődénél, a Művelődési Ház és Könyvtárnál, az Ozoróczky Mária Szociális Központnál
szintén szállítói számlák kiegyenlítésére szükséges felhasználni a maradványt. Az önkormányzatnál a maradvány 89.539.805 forint, mivel az intézmények csak a szükséges támogatásokat kapják meg, tehát az intézményi megtakarítások is szerepelnek benne. Ebből tervezik
finanszírozni a közmunkaprogram előlegét 12.937.104 forintot, a 2016. évi december havi
nettó bért 32.772.457 forintot, a 2016. évi mutatószámok alapján visszafizetendő 9.673.910
forintot Magyar Államkincstárnak, a Vízi közmű Társulattól átvett pénzeszköz 4.423.337 forintot ki kell fizetni, a 0. havi állami támogatás megelőlegezése 20.679.637 forintot, a szállítói
számlák dologi kiadásokra 2.910.928 forintot, és a tartalék 6.142.432 forint. A felhalmozási
célú összesen 56.061.618 forint maradvány között szerepel a Konyhafejlesztés pályázat
40.000.000 forint, s járdák felújítása pályázat 14.989.618 forint, és a közművelődés érdekeltség növelő pályázat 1.072.000 forint kerettel.
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Major Antal: polgármestertől kérdezi, van-e elképzelése, terve a felhasználásra.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a világtalálkozó.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: jobb ezt hallani, mint 13 évvel ezelőtt, amikor a hitel
felvételeket erőltették.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2016. év számviteli zárása után a megállapított maradványt: 167.744.371 forintban,
ebből kötelezettséggel terhelt maradványt: 167.744.371 forintban, működési maradvány:
111.682.753 forintban, feladattal terhelt: 95.071.540 forintban, tartalék: 16.611.213 forintban,
szabad maradványt: 0 forintban megállapítani. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

111/2017.(V.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradványának felosztására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a 2016. év számviteli zárása után a
megállapított maradványt:
167.744.371 forintban
ebből kötelezettséggel terhelt maradványt:
167.744.371 forintban
működési maradvány:
111.682.753 forintban
feladattal terhelt:
95.071.540 forintban
tartalék:
16.611.213 forintban
szabad maradványt:
megállapítani.

0 forintban

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

3. NAPIRENDI PONT
A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról
Előadó:
Göröcs László mb. intézményvezető,
Tóth Gábor munkavezető
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: az írásos előterjesztést megkapták, az intézménytől nem
tudott jönni senki.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: amennyiben kérdés merül fel, azt meg lehet fogalmazni, a Képviselő-testületi ülésen jelen lesz az intézmény vezetője, meg tudja válaszolni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
112/2017.(V.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról szóló beszámolójára

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal.

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

4. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Művelődési Ház függönycseréjéhez beszállító kiválasztására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármester aszszonyt ismertesse szóban az írásos előterjesztést.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a világtalálkozóra készülve megállapították,
hogy a Művelődési Házban a színpad függöny rossz állapotban van. Felmérték, és árajánlatokat kértek. Dönteni szükséges, hogy kell-e a függöny, illetve világtalálkozóra készíttessék el
vagy később. Van egy olyan pályázat, amelyben kimondottan, csak a színházterem felújítása
szerepel. Ebben a rögzített székeket felszednék, az aljzatot kiegyenlítenék, nagyobb rendezvényeknek is helyt tudjon biztosítani a Művelődési Ház. Esetleg galériát is lehetne kialakítani,
a nyílászárokat ki lehetne cserélni. A pályázat 20 millió forintig ad lehetőséget a felújításra,
melybe a függöny nem illeszkedik.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: az árajánlatok műszaki tartalma megfelelő?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az árajánlat tartalmazza a függöny felrakását is.
Az anyaga kizárólag olyan lehetett, ami a tűzbiztonsági előírásnak megfelel. Bíró Balázzsal
egyeztettek a tűzvédelmi előírásokat illetően. Az oldalfalak is le lettek festve, sajnos a menynyezet festését csak állványozással lehetne megoldani.
Donkó Veronika: el is készülnek a függönyök a világtalálkozóra, hiszen addig már csak egy
hónap van?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az árajánlatban az elkészítés is szerepel.
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Major Antal: 1976-ban a mozi épülete életveszélyessé vált. 2 évig nagy harc volt a mozi
üzemi vállalattal, hogy bekerüljön a művelődési házba a mozi, vagy ne. Végül is 500 ezer
forinttal hozzájárultak, az önkormányzat is támogatta valamennyivel, és elkészült a rögzített
székes, lépcsős nézőtér. Azóta felújítás nem volt a nagyteremben. Mozi nem sokáig működött,
új technika jött, a videó.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: javasolja a legolcsóbb árajánlat elfogadását, melyet a
Textilklinika & Szolgáltató Centrum üzlet által megküldött, Mens Wear Kft. adott.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár színpadi függöny
cseréjéhez a beszállító kiválasztására a Textilklinika & Szolgáltató Centrum üzlet által
megküldött, Mens Wear Kft. (1072 Budapest, Akácfa u. 34. sz.) ajánlatának elfogadását nettó
1.815.840 forint + ÁFA ajánlati árral. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
színpadfüggöny cseréjének fedezetét a tartalékalapból biztosítsa, egyben bízza meg
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására. A bizottság 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

113/2017.(V.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár színpadi függöny cseréjéhez beszállító kiválasztására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületek a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár színpadi függöny cseréjéhez a
beszállító kiválasztására a Textilklinika & Szolgáltató Centrum üzlet által megküldött,
Mens Wear Kft. (1072 Budapest, Akácfa u. 34. sz.) ajánlatának elfogadását nettó
1.815.840 forint + ÁFA ajánlati árral.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a színpadfüggöny cseréjének
fedezetét a tartalékalapból biztosítsa, egyben bízza meg Bertalanné Drávucz Katalin
polgármestert a szerződés aláírására.

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

5. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399
hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt terület parkosítási
munkálatok elvégzésével összefüggő feladatokra
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
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