XVI.

Iktatószám: 262-11/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2017. július 12-én megtartott,
n y í l t , s o r o s üléséről

129/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására

130/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

6. napirendi pont felvétele napirendre

131/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

7. napirendi pont felvétele napirendre

132/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

10. napirendi pont felvétele napirendre

133/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

11. napirendi pont felvétele napirendre

134/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Módosított napirend megállapítására

135/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
2016. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadására

136/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
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137/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi 3/2017. (II.24.) számú költségvetési
rendeletének módosítására

138/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egyes vagyonelemeinek rendezésére

139/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

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

140/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének
megtárgyalására a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház Csecsemő, gyermek osztályának támogatására

141/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének módosítására
a szemétszállítási feladat megszűnése végett

142/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének módosításaira1 fő 8 órás álláshely biztosítására

143/2017. (VII.12.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének 1 fő 4 órás
rehabilitációs álláshely módosítása 8 órás rehabilitációs álláshely módosítására
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2017. július 12-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:
Tóth Imre
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Drávuczné Karkus Zsuzsanna
Donkó Veronika
Major Antal
6 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:

Lovász Imre
Bertalanné Drávucz Katalin
Major Ferencné
Lóczi István
Müllerné Braun Erika
Göröcs László
Kun Frigyesné
Tálas Jánosné

jegyző
polgármester
alpolgármester
aljegyző
intézményvezető
mb. intézményvezető
óvónő
óvónő

Tóth Imre: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Bagi Zsolt Arnold, a
bizottság elnöke felkérte a mai ülés levezetésére, mivel nem tud jelen lenni. Megállapítja,
hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a bizottság
üléséről készült jegyzőkönyvet Gyárfás Lajos hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi ki az, aki elfogadja Gyárfás Lajost jegyzőkönyv hitelesítőnek? A
bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

129/2017. (VII.12.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. július 12-i Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Gyárfás Lajost jelöli
ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Tóth Imre: a meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mindenki megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre: Javasolja, hogy a nyílt ülés 6. napirendi pontja az „Előterjesztés a Hiszek Benned
Alapítvány kérelmének megtárgyalására a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Csecsemő,
gyermek osztályának támogatására”, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, a 7. napirendi pontja az „Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
Intézmény létszámkeretének módosításaira”, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester, a 10. napirendi pontja az „Előterjesztés a Jászladány Petőfi Sándor u. 26. szám
(1290 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására” melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, a 11. napirendi pont az „Előterjesztés a Jászladány Huba vezér u. 5. szám (1989 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalása”, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester legyen.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre: szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt ülés 6. napirendi pontjaként
az „Előterjesztés a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének megtárgyalására a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztályának támogatására kerüljön megtárgyalásra, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester legyen.
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
130/2017. (VII.12.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
6. napirendi pont felvétele napirendre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
6 ./ Előterjesztés a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének megtárgyalására a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztályának támogatására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
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Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Tóth Imre: szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt ülés 7. napirendi pontjaként
az „Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének
módosításaira kerüljön megtárgyalásra, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester legyen.
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
131/2017. (VII.12.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
7. napirendi pont felvétele napirendre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
7 ./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének módosításaira
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

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

Tóth Imre szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a zárt ülés 10. napirendi pontjaként
az kerüljön megtárgyalásra „Előterjesztés a Jászladány Petőfi Sándor u. 26. szám (1290 hrsz.)
alatti ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására, melynek előadója: Bertalanné
Drávucz Katalin polgármester legyen.
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
132/2017. (VII.12.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
10. napirendi pont felvétele napirendre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
zárt ülésének napirendjét:
10./

Előterjesztés a Jászladány Petőfi Sándor u. 26. szám (1290 hrsz.) alatti
ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
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Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Tóth Imre szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a zárt ülés 11. napirendi pontjaként
az kerüljön megtárgyalásra ”Előterjesztés a Jászladány Huba vezér u. 5. szám (1989 hrsz.)
alatti ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására” melynek előadója: Bertalanné
Drávucz Katalin polgármester legyen.
A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
133/2017. (VII.12.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
11. napirendi pont felvétele napirendre

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

Előterjesztés a Jászladány Huba vezér u. 5. szám (1989 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

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

Tóth Imre: szavazásra teszi, ki fogadja el a hét nyílt és négy zárt napirendi pontból álló
módosított napirendet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

134/2017. (VII.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Módosított napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság a 2017. július 12-i soros ülés napirendjét a következőképpen
fogadja el:

Napirend:
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1./

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről
készült beszámolójának elfogadására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

2./

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

3./

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

4./

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egyes vagyonelemeinek rendezésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

5./

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

6 . / Előterjesztés a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének megtárgyalására a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztályának támogatására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
7./

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének módosításaira
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Z á r t ülés:
8./

Előterjesztés a Jászladány, Csárda u. 27. szám (1594 hrsz.) alatti ingatlanrész
felajánlásának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

9./

Előterjesztés a Jászladány, Kond vezér u. 12. szám (2024 hrsz.) alatti ingatlan
értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

10./ Előterjesztés a Jászladány Petőfi Sándor u. 26. szám (1290 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
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11./ Előterjesztés a Jászladány Huba vezér u. 5. szám (1989 hrsz.) alatti ingatlan
értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin
Tóth Imre: kérdi Polgármester Asszonyt kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a TRV Zrt-től minden évben szoktak kérni és
kapni beszámolót az előző évről. Írásban megküldték a beszámolót, személyesen a Képviselőtestületi ülésen fognak jelen lenni ígéretük szerint. Bármilyen kérdés merülne fel a Bizottság
részéről, azt a Képviselő-testületi ülésen tolmácsolni fogják.
Major Antal: két kérdése volna: az egyik, hogy a jelentés nem szól a 2016. évi vízszolgáltatási problémákról, ami folytatódott 2017-ben is. A másik pedig, hogy 2438 db ivóvízbekötés
van a településen, addig a szennyvízbekötés száma csak 1065.
Mezei Norbert: a vízbekötések számát 15-20 évvel ezelőtt a NÜVI adta meg, szerinte ez nem
lett módosítva a beszámolóban, pedig sok ház lebontásra került, vagy üres. A szennyvíz bekötések száma azonban kevés. Felhívja a figyelmet, hogy a közületeknél az ivóvízbekötések
száma 84, a szennyvíz bekötések száma pedig csak 19 db. Kitermelt víz mennyisége gyakorlatilag szinte ugyan annyi évek óta: 372 ezer m3. A vízfogyasztás, vízveszteség is hasonló
mint az elmúlt években.
Lovász Imre jegyző: a vízi közműszolgáltatást szabályozó törvény alapján, valóban kötelező
a szennyvíz rákötés azon ingatlanok esetében, ahol használatbavételi engedéllyel rendelkező
lakóépületek vannak, illetve ahol a szennyvíz rendszer is ki van építve. A lakosságnak kötelessége a szennyvíz hálózatra a rákötés. Amennyiben nem teszi meg, a szolgáltatónak kell
felszólítania, ha határidőben ennek nem tesz eleget, a Járási Hivatal tudja kötelezni egy éven
belül. Tudomása szerint felmérések vannak a rákötésekről, és az Önkormányzat segítségével
fogja felszólítani az ingatlan tulajdonosokat. 2018-tól pedig talajterhelési díjfizetési kötelezettsége is van a tulajdonosnak, mely a bekötések felé befolyásolja a lakosokat.
Tóth Imre: a közületek kintlévőségének alakulásánál nem érti a negatív számokat.
Mezei Norbert: valószínű, hogy az átalányok miatt van ez így.
Tóth Imre: az üzemeltetési tevékenység eredménye 1.352.000 forint, ugyanakkor az adózás
előtti eredmény pedig már 16 millió forint. Nem igazán érti.
Mezei Norbert: véleménye szerint az 1.352 ezer forintos veszteség a települést érinti, míg a
16 millió forint az egész Zrt-re vonatkozik.
Major Antal: a TRV Zrt képviselőjétől várja a választ a vízszolgáltatás zavaraira.
Tóth Imre: a felmerült problémák miatt nem javasolja a beszámoló elfogadását.
8

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek nem javasolja fogadásra a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről készült beszámolóját, az
előterjesztés szerinti formában. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
135/2017. (VII.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről készült beszámolóját.

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

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
Tóth Imre: kívánják-e az előterjesztést kiegészíteni?
Mezei Norbert: ez a módosítás a 2017. évi költségvetés első előirányzat módosítása. Három
részből áll, a pénzmaradvány felosztásából, kormányzati hatáskörű módosításból, és saját hatáskörű módosításból. A pénzmaradvány felosztásáról a Képviselő-testület az előző év zárásakor döntött 167.744.371 forint összegről. A kormányzati hatáskörű módosítás esetében közfoglalkoztatás támogatása, a nyári diákmunka támogatása, a TOP pályázat óvoda felújítás
támogatása, a TOP pályázat kerékpárút építés támogatása, a minimálbér és járulék kompenzáció támogatása, összesen 640.559.043 forint értékben. A saját hatáskörű módosításokat a mellékelt táblázat intézményenkénti bontásban, részletesen tartalmazza. A 2017. évi költségvetési
előirányzatainak bevételi és kiadási főösszege 1.863.403.239 forintra módosul.
Major Antal: a kormányzati támogatás már meg is érkezett?
Mezei Norbert: igen megérkezett.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: jelezni kívánja, hogy az előterjesztésben költségvetés rendelet száma tévesen lett írva, sajnos aláírásakor nem vette észre. A rendeletben
már helyesen szerepel.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását, az
előterjesztés szerinti tartalommal, mellyel a bevételi és kiadási főösszeg 1.863.403.239 forint9

ra módosul. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
136/2017. (VII.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását, az előterjesztés szerinti tartalommal, mellyel a bevételi és kiadási főösszeg
1.863.403.239 forintra módosul.

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

3. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
Tóth Imre: kívánják-e az előterjesztést kiegészíteni?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: köszöni a lehetőséget, gyakorlatilag az előző
napirendi pontnál részletezett tételek kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeletben.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 3/2017.
(II.24.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítását az előterjesztés és mellékletei szerint, melyben a bevételi főösszeg 1.863.403.239
forintra módosul a kiadási főösszeg 1.863.403.239 forintra módosul, az előterjesztés szerinti
formában. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

137/2017. (VII.12) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi 3/2017. (II.24.) számú költségvetési rendeletének módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési-Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 3/2017. (II.24.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztés és mellékletei szerint, melyben a
bevételi főösszeg
kiadási főösszeg

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

4. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egyes vagyonelemeinek rendezésére
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
Tóth Imre: kívánják-e az előterjesztést kiegészíteni?
Mezei Norbert: a NÜVI 2016. január 1-től részben önálló szerv lett, szükségessé vált, hogy a
vagyoni helyzetet is rendezzük, a számviteli nyilvántartásokat ezzel jelentősen le tudjuk egyszerűsíteni, átláthatóbbá tenni
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a NÜVI
intézmény ingatlanai, épületei átkönyvelését az Önkormányzat vagyonba, az 1. számú melléklet szerint. Az eszközök bruttó értéke 91.019.000 forint, az eddig elszámolt értékcsökkenés
57.201.388 forint, az eszközök nettó értéke 33.817.612 forint. A vízmű vagyon egy része is a
NÜVI mérlegében szerepel. Viszont ezen vagyonelemek is átadásra kerültek a TRV Zrt-nek,
az Önkormányzattal kötött szerződés keretében. A nyilvántartások egyszerűsítése érdekében
szükséges a 2. számú mellékletben szereplő vagyonelemek átadására is az Önkormányzati
vagyonba. Az eszközök bruttó értéke 4.857.508 forint, az eddig elszámolt értékcsökkenés
4.857.508 forint, az eszközök nettó értéke 0 forint, az előterjesztés szerinti formában. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

138/2017.(VII.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egyes vagyonelemeinek
rendezésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek
1. A NÜVI intézmény ingatlanai, épületei (az összes önkormányzati intézményhez
hasonlóan) átkönyvelését az Önkormányzat vagyonba, az 1. számú melléklet szerint. Az eszközök bruttó értéke 91.019.000 forint, az eddig elszámolt értékcsökkenés 57.201.388 forint, az eszközök nettó értéke 33.817.612 forint.
2. A vízmű vagyon egy része is a NÜVI mérlegében szerepel. Viszont ezen vagyonelemek is átadásra kerültek a TRV Zrt-nek, az Önkormányzattal kötött szerződés
keretében. A nyilvántartások egyszerűsítése érdekében szükséges a 2. számú mellékletben szereplő vagyonelemek átadására is az Önkormányzati vagyonba. Az
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eszközök bruttó értéke 4.857.508 forint, az eddig elszámolt értékcsökkenés
4.857.508 forint, az eszközök nettó értéke 0 forint.
Felelős: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2017. július 30.

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

5. NAPIRENDI PONT
A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról
Göröcs László mb. intézményvezető
Előadó:
Tóth Imre: kérdezi Göröcs Lászlót kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
Göröcs László: köszöni, nem kívánja kiegészíteni.
Tóth Imre: jó gondolatnak tartja a közmunka programok helyzetéről szóló beszámolók elkészítését. Jól lehet belőle tájékozódni, hogy mennyi mindent elvégeznek a közmunkában a dolgozók a település érdekében. Sokkal elégedettebbek lehetnek ezeknek a munkáknak a végzésével, mint korábban, amikor se információjuk se rálátásuk nem volt. Továbbra is jónak tartja
a beszámolók készítését.
Major Antal: a beszámoló tartalmazza, hogy miket csinálnak, de hogy milyen problémák
vannak, azt nem.
Göröcs László: A munka közbeni problémákat igyekeznek megoldani, nem várják meg vele
az üléseket.
Tóth Imre: a beszámoló tartalmazhatná, hogy milyen segítségre lesz szükség az elkövetkező
időben.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre, 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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

139/2017.(VII.12.) 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 Képviselőtestületnek a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban
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foglalkoztatottak által végzett munkákról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helybe
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

6. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének megtárgyalására a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztályának támogatására
Előadó:

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Tóth Imre: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: több alkalommal telefonon, majd írásban is
megkereste az alapítvány képviselője, hogy a Szent Erzsébet Kórház Csecsemő és gyermek
osztálya milyen műszereket, eszközöket szeretne vásárolni, azonban nincs rá lehetősége.
Major Antal: rendkívül fontos ez az alapítvány, de az önkormányzatnak most nem kellene
elkötelezni magát.
Tóth Imre: nem lehetne azzal a megoldással támogatni a kórházat, hogy a képviselői tiszteletdíjról lemondva, az önkormányzat a kért eszközt megvásárolná és átadná a kórháznak?
Rossz tapasztalatai vannak az alapítványokkal kapcsolatban, sok esetben csak a támogatás 1020-30 %-át használják arra, amire kapják. Ezért nem szívesen támogatja az alapítványokat.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: úgy lehet megoldani, hogy a képviselő a felveszi
a nettó tiszteletdíját és abból támogatja. A jászberényi kórháznak is van alapítványa, a JTT
feloszlásakor több millió forintról mondtak le az önkormányzatok a javára.
Mezei Norbert: ha eszközt vásárolnánk, azt is át lehet adni, az önkormányzat tulajdonában
marad, évente leltározni kell az önkormányzatnál.
Bertalan László: a Szent Erzsébet Kórház igazgatójával kellene felvenni a kapcsolatot, hogy
szükség van-e ezekre az eszközökre, vagy mire van szüksége.
Tóth Imre: nem javasolja a Hiszek Benned Alapítvány támogatását. Amennyiben a képviselők kívánják támogatni közvetlenül a kórházat, természetesen szívesen részt vesz benne.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra a
Hiszek Benned Alapítvány kérelmének támogatását, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Csecsemő, gyermek osztály eszközbeszerzésére. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:
140/2017.(VII.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének megtárgyalására a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztályának támogatására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek Hiszek Benned Alapítvány kérelmének támogatását, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztály eszközbeszerzéséhez.

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

7. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének módosításaira
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:

Tóth Imre: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a téma jobb ismerőjének, Göröcs Lászlónak adja
át a szót.
Göröcs László: 2017. április 1-től a NÜVI-nél megszűnt a szemétszállítási feladat ellátása,
ezzel három fő munkaviszonya is megszűnt, ezért szükséges a 3 álláshely megszüntetése is.
A Regio-Kommal kötött szolgáltatási szerződés szerint heti 40 órában ügyfélszolgálatot kell
ellátni a NÜVI-nek, mely 1 fő ügyintéző foglalkoztatását jelenti. A költségét a Regio-Kom
fedezi szerződés alapján 2019. március 31-ig. A harmadik létszámot érintő dolog, hogy szeretné a karbantartó műhelyben a jelenleg 4 órás rehabilitációs állás helyet 8 órásra emelni,
mivel munkaköre megkívánja a teljes munkaidős foglalkoztatást, és 2016. májustól a törvény
is lehetőséget ad rá.
Tóth Imre: támogatja az 1 fő ügyfélszolgálatos személy foglalkoztatását, azon túl, hogy
szükségét látja azért is, mivel a Regio-Kom biztosítja a dolgozó bérét. Indokoltnak látja a 8
órás rehabilitációs álláshely létrehozását is amennyiben rendelkezésre áll a pénzügyi fedezete.
A Nüvinél rendelkezésre áll-e, vállalni tudja-e a 300.000 forintos többlet költséget erre az
évre?
Göröcs László: igen tudják vállalni.
Mezei Norbert: mennyi időre gondolja az ügyfélszolgálati álláshelyet létrehozni?
Göröcs László: a fedezet miatt, a szerződés idejére, tehát 2019. március 31-ig.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény szemétszállítási feladat megszűnése miatt 3
fő 8 órás álláshelyet szüntesse meg, tekintettel arra, hogy 2017. április 1-től az intézményből 3
fő munkaviszonya áthelyezéssel megszűnt, valamint hatalmazza fel a Jászladányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát előirányzat módosítására az álláshely megszüntetése miatt, az
előterjesztés szerinti formában. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:
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141/2017.(VII.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének módosítására a szemétszállítási feladat megszűnése végett

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény szemétszállítási feladat megszűnése miatt
− 3 fő 8 órás álláshelyet szüntesse meg, tekintettel arra, hogy 2017. április 1-től
az intézményben 3 fő munkaviszonya a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási
Nonprofit Kft-hez történő áthelyezéssel megszűnt.
− hatalmazza fel a Jászladányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát előirányzat módosítására az álláshely megszüntetése miatt.

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

Tóth Imre, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménynél 1 fő 8 órás álláshely biztosítását, a
Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatási szerződésben
foglalt ügyfélszolgálati tevékenység biztosítására vonatkozó feladat ellátására. Képviselőtestület a NÜVI létszámkeretét módosítsa, 1 fő 8 órás álláshely biztosításával 2017. július 1től 2019. március 31-ig, a közszolgáltatóval kötött szerződés idejére. A munkabér és járulékai
fedezetéül a NÜVI és a közszolgáltató között ügyfélszolgálati tevékenység biztosítására kötött
szolgáltatási szerződés biztosítja, az előterjesztés szerinti formában. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

142/2017.(VII.12.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének módosításaira1 fő 8 órás álláshely biztosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (továbbiakban:
NÜVI) megbízott intézményvezetőjének kérelmét, mely 1 fő 8 órás álláshely biztosítására vonatkozott, a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött szolgáltatási szerződésben foglalt ügyfélszolgálati tevékenység biztosítására vonatkozó feladat ellátására.
A Bizottság javasolja a NÜVI létszámkeretének módosítását, 1 fő 8 órás álláshely biztosításával közszolgáltatóval kötött szerződés idejére 2019. március 31-ig.
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