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Iktatószám: 262-13/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2017. szeptember 4-én megtartott,
n y í l t , s o r o n k í v ü l i üléséről

154/2017. (IX.4.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására

155/2017. (IX.4.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapítására

156/2017. (IX.4.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kérelmére
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. szeptember 4-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA n y í l t,
s o r o n k í v ü l i ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Bagi Zsolt Arnold
Tóth Imre
Gyárfás Lajos
Bertalan László
Donkó Veronika
5 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:

Lóczi István
Bertalanné Drávucz Katalin
Major Ferencné
Mezei Norbert
Czibak László
Suki Béla

aljegyző
polgármester
alpolgármester
pénzügyi oszt. vez.
JRNÖ elnöke
JRNÖ képviselője

Bagi Zsolt Arnold: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Tájékoztatja
a jelen lévőket, hogy Lovász Imre jegyző tartós betegállománya miatt, a jegyzői feladatokat Lóczi István aljegyző látja el. Elmondja, hogy Drávuczné Karkus Zsuzsanna
és Major Antal előre jelezte távolmaradását. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Tóth Imrét jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

154/2017. (IX.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. szeptember 4-i PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési 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. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el az 1 nyílt és 1 zárt napirendi pontból
álló napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
155/2017. (IX.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. szeptember 4-i soron kívüli
ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

N apirend
apiren d :
1./

Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Z árt ülés:

2./

Tájékoztatás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
belső vizsgálatának eredményéről
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
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Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdi Bertalanné Drávucz Katalint kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A
legutóbbi ülésén a bizottság már tárgyalta a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, amellyel kapcsolatban akkor érdemben nem tudott dönteni, mivel
több kérdés is felmerült, amelyet tisztázni volt szükséges. Ilyen volt például, hogy a
támogatói okiratban augusztus 5-e és augusztus 6-a van megjelölve a rendezvény időpontjaként, továbbá szeptember 5-e, az elszámolás határidejeként. Ezzel szemben a
kérelemben szeptember 9-e, és szeptember 10-e van megjelölve a rendezvény lebonyolításának dátumaként. Továbbra sem kaptak olyan okiratot, mely szerint ez a dátum módosítva lett. Pontosabban egy olyan irat van a birtokukban, amelyen ez a dátum
tollal be van karikázva és kézzel írva annyi szerepel, hogy módosítva lett. Ezen kívül
olyan eszközök biztosítását kérték, amelyek nincsenek az Önkormányzat birtokában.
Ezen kérdések tisztázása miatt kérték Czibak Lászlót, a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy amennyiben lehetséges, vegyen részt a bizottsági ülésen.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdi Czibak Lászlót, a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy az említett időpontok a támogatói okiratban módosítva lettek-e.
Czibak László: Tisztelettel köszönti a jelen lévőket. Elmondja, hogy a támogatói okiratban szereplő augusztusi dátum módosítását kérték az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az új szeptember 9-i időpont elfogadásra került, de a módosított támogatói
okirat még nem érkezett meg.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Tehát az elszámolási határidővel sem lenne
gond?
Czibak László: December 31-ig kell elszámolnunk.

4

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Annyit szeretnék jelezni a kérelemben
felsoroltakkal kapcsolatban, hogy sörsátor nincs az önkormányzat birtokában, pavilonok vannak.
Czibak László: Arra gondoltunk, amiket tavaly is kölcsön kértünk. Az megfelel.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Hangfalak, keverő és erősítő is szerepel a
kérelemben, amelyekkel szintén nem rendelkezik az önkormányzat.
Czibak László: Ezekre mégsem lesz szükség, mert a térhangosítást egy vállalkozó
segítségével oldjuk meg, mivel nagyon sok fellépőt várunk. Tehát a székekre, sörsátrakra, színpadra és világításra lesz szükségünk.
Lóczi István aljegyző: Tisztelettel köszönti a jelen lévőket. A napokban megbeszélést
tartott Czibak Lászlóval a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmével
kapcsolatban, amely során kérte Czibak László elnöktől az általuk kért tárgyi eszközök
konkrét megnevezését, továbbá felhívta a figyelmét arra, hogy a nagy színpadot nem
áll módjában az önkormányzatnak kölcsön adni, helyette dobogót tud részükre biztosítani. Emellett jelezte, hogy a rendezvények hangosítását és a fénytechnikát vállalkozó
segítségével oldja meg az önkormányzat is, így ebben sem tud segíteni.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A tavalyi évben megtartott Roma Nap
után a takarítást közfoglalkoztatottak végezték, akik a hétvégi munkavégzésért cserébe
szabadnapot kaptak, mindezt az önkormányzat tudomása és engedélye nélkül. Kéri,
hogy az idei évben a haszonkölcsön szerződésben szerepeljen, hogy a takarítás megoldása a szervező feladata és ez így is történjen. Továbbá az illetékes szakhatóságok felé
jelentsék a rendezvényt.
Bagi Zsolt Arnold elnök kérdi, hogy az írásos anyaggal, valamint az elmondottakkal
kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele.
Mezei Norbert: A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmében még
200 000 forint is szerepel.
Bagi Zsolt Arnold elnök: Ennek biztosítására van lehetősége az Önkormányzatnak?
Mezei Norbert: A nonprofit szervezetek támogatására tartalékba helyeztünk 480 000
forintot.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ez azonban le van terhelve. A Jászkapitány költségei ugyanis ennek a terhére számolhatóak el.
Mezei Norbert: A napokban hozta a júliusi és augusztusi költségtérítés igényét.
Bagi Zsolt Arnold elnök: A tavalyi évben támogattuk ezt a rendezvényt?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Pénzzel nem támogattuk.
Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdi, van-e valakinek javaslata?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Én csak véleményt szeretnék megfogalmazni. Nem igazán értek egyet a Romanap ötletével. Nem értettem egyet vele tavaly
sem. Van az önkormányzatnak egy nagy rendezvénye, a Ladány Napja, ami mindenkinek szól, legyen az roma vagy nem roma. Ezt igyekszünk úgy megvalósítani, hogy
mindenki jól érezze magát. Jó lenne, ha a jövőben inkább arra törekedne a Roma
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Nemzetiségi Önkormányzat, hogy a Ladány Napját tudjuk tartalmasabbá tenni. És ne
ilyen jellegű programokkal népszerűsítse magát a romák körében, főleg úgy, hogy az
Önkormányzat költségvetéséből várják hozzá a támogatást. Ez csak a személyes véleményem.
Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdi, van-e még valakinek észrevétele, kérdése.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra bocsájtja, ki az, aki nem javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, és
nem javasolja anyagi támogatás nyújtását a II. Jászladányi Roma nap megrendezéséhez, az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt. Javasolja, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá, hogy a polgármester haszonkölcsön szerződést kössön a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a Jászladány, Nagytemető u. 5/A szám
290/2 hrsz. alatt található sportpálya, valamint 1 (vendég) öltöző és 1 klubhelyiség
használatára, amelyet 2017. szeptember 9-én és 10-én térítésmentesen használhassanak. Továbbá térítésmentesen biztosít a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére a rendezvény lebonyolításához kért 15 darab pavilont, 50 darab műanyag széket, 30 darab padot és 15 darab asztalt, 2 darab fényvető lámpát, továbbá egy 4 m x 4
m-es dobogót. Képviselő-testület hívja fel a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat figyelmét, hogy a rendezvény megtartásáért minden felelősség – hatósági engedélyek beszerzése, közbiztonság megőrzése – a rendezőket terheli.
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:
156/2017. (IX.4.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, és nem javasolja anyagi támogatás nyújtását a II. Jászladányi Roma nap megrendezéséhez, az önkormányzat szűkös anyagi helyzete
miatt.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a polgármester haszonkölcsön szerződést kössön a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a Jászladány, Nagytemető u. 5/A szám 290/2 hrsz. alatt található sportpálya , valamint 1 (vendég) öltöző és 1 klubhelyiség használatára, hogy 2017.
szeptember 9-én és szeptember 10-én térítésmentesen használhassák. Továbbá
térítésmentesen biztosít a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére
a rendezvény lebonyolításához kért 15 darab pavilont, 50 darab műanyag széket, 30 darab padot és 15 darab asztalt, 2 darab fényvető lámpát, továbbá egy 4
m x 4 m-es dobogót.
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