
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a  Polgármesteri 

Hivatal dísztermében 
 

 
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. 
Bakos Beáta, Kalmár András, Major Ferencné, Pomázi László, Tóth Imre 7 fő 
képviselő.  
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Makai Gabriella, Fehér Lóránt 2 fő 
képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lajkó Terézia jegyző,  
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
megbízott intézményvezetője, 

 
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent 
képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Makai 
Gabriella és Fehér Lóránt képviselők nem jelezték távolmaradásukat. A testület 
határozatképes, s azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi 
ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont javaslata? 
 

(Napirendi pont javaslat nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin: plusz napirendi pontként javasolja tárgyalni nyílt ülésben 2. 
napirendi pontként a Közbeszerzési szabályzat módosítását, 3. napirendi pontként a 
Beszerzési szabályzat módosítását. 
 

(További módosító javaslat nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a nyílt 
ülés 2. napirendi pontjaként a Közbeszerzési Szabályzat módosítását tárgyalja a 
testület? 
A képviselők a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2014. (I. 16.) sz. határozata 
Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 



2./ Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosítására 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 é r t e s ü l n e k.     
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a nyílt 
ülés 3. napirendi pontjaként a Beszerzési Szabályzat módosítását tárgyalja a 
testület? 
A képviselők a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2014. (I. 16.) sz. határozata 
Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 
3./ Előterjesztés a Beszerzési Szabályzat módosítására 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 é r t e s ü l n e k.     

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet 
mely következtében 3 napirendi pontot nyílt ülésen tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2014. (I. 16.) sz. határozata 
Napirend elfogadása 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők  
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: 
 
 
N a p i r e n d : 

 
1./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 

álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
 Előadó: Lajkó Terézia jegyző 

  
2./ Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosítására 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 



 
3./ Előterjesztés a Beszerzési Szabályzat módosítására 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
1.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 
Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek. 
 
Lajkó Terézia: Silye András pályázót kérdezi, hogy nyílt, vagy zárt ülésben kéri a 
napirend tárgyalását? 
 
Silye András: nem kéri a zárt ülést, hozzájárul a nyílt üléshez. 
 
Lajkó Terézia: tegnap este 6 órakor ülésezett az ideiglenes szakértői bizottság teljes 
létszámmal. Itt volt Kari József szakértő úr, akit a közművelődés irányítója jelölt ki. 
Hosszasan tárgyalta a szakértői bizottság a témát. Két pályázó volt, Silye András, és 
Kárpáti Zoltánné, akik meghallgatásra kerültek. A szakértői bizottság Kárpáti 
Zoltánnét javasolja az intézményvezetői álláshelyre kinevezni, szakmailag őt tartják 
alkalmasabbnak. 
 
Bagi Zsolt: jelen volt az ideiglenes bizottság ülésén. A szakértői bizottság 
véleményével szemben Silye András mellett teszi le a voksát. 
 
Kalmár András: tartja a decemberi álláspontját, Silye Andrást javasolja. 
 
Pomázi László: Silye Andrást javasolja továbbra is. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a szakértői bizottság 
javaslatát, miszerint Kárpáti Zoltánnét nevezzék ki intézményvezetőnek? 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 nem szavazattal, és 3 tartózkodás mellett 
elutasítja, és a következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2014. (I. 16.) sz. határozata 
 
 



Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
álláshelyre érkezett pályázat elutasítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szakértővel 
kibővített ideiglenes bizottság javaslatára is figyelemmel, elutasítja Kárpáti 
Zoltánné pályázatát a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői álláshelyére. 

 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Kárpáti Zoltánné lakóhelyén 
 é r t e s ü l n e k. 

 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el azt a javaslatot, hogy 
Silye Andrást nevezzék ki intézményvezetőnek? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, és 2 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2014. (I. 16.) sz. határozata 
Silye András kinevezése a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói álláshelyére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ /7/ 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. 
tv. 23. § /1/ bekezdésére, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az 
1997.évi CXL. törvény előírásaira - 

 
Silye András 

 
(sz: Jászberény, 1982. 11. 11., a.n: Cseh Olga Mária, lakcím: Jászladány, 
Nagytemető utca 8.sz. )  

 
 ötéves időtartamra, 2014 január 20. - 2019. január 19. napjáig   
  

k i n e v e z i 
 
 a Nagyközségi József Attila  Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének. 
 
 Illetményét a H fizetési osztály, 4 fizetési fokozata alapján havi bruttó: 
 
 - garantált illetmény  148.900,- Ft 
 - területi pótlék  7.000,- Ft 
 - magasabb vezetői pótlék (200%)  40.000,- Ft 
 ö s s z e s e n:  195.900,- Ft 
  



 összegben állapítja meg. 
 
 Erről:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./  Jászladány, Nagytemető utca 8.sz. 
 3./  MÁK Szolnok, Liget u. 6.sz. 
 4./  Polgármesteri Hivatal helyben 
 értesülnek. 
 
 
2.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: 2013. december 18-án a Képviselő-testület elfogadta a 
Közbeszerzési Szabályzatot, aminek a 19. és 21. pontja módosításra kerül. A 19. 
pont az eredeti Közbeszerzési szabályzatban úgy szerepel, hogy a közbeszerzési 
ajánlati/részvételi/ajánlatételi felhívását a Képviselő-testület hagyja jóvá. A 13-as 
pont másképpen rendelkezik, ezért ki kell egészíteni azzal, hogy kivéve a 13.2 
pontban meghatározott esetek, eljárások tekintetében. A 21-es pont azért módosul, 
mert elfogadott Közbeszerzési szabályzatban úgy szerepelt, hogy a határidő lejártát 
követően bontja az ajánlatokat, és ez helyesen a törvény szerint úgy szerepel, hogy 
határidő lejártának időpontjában kezdi meg bontani az ajánlatokat. Az ÁROP 
pályázat közbeszerzése 17.-vel indulna, ezért szükséges módosítani. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Közbeszerezési 
szabályzat módosításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2014. (I. 16.) sz. határozata 
Közbeszerzési szabályzat módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
293/2013. (XII. 18.) számmal jóváhagyott Közbeszerzési szabályzat 
módosítását az alábbiak szerint: 
 
1. A Közbeszerzési Szabályzat 19. pont második bekezdése az alábbiak 

szerint módosul:  
 
„A közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívását a Képviselő-
testület hagyja jóvá (kivéve a 13.2. pontban meghatározott, Kbt. Harmadik 
Rész, 122.§ (7) bek. a.) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos, valamint a 122/A. §-a szerinti, hirdetmény közzététele nélküli 
eljárások tekintetében).” 
 



2. A Közbeszerzési Szabályzat 21. pont első bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:  

 
„Az ajánlatokat/részvételi jelentkezések bontását a megjelent 
ajánlattevők/részvételre jelentkezők és egyéb, a Kbt. 62. § (2) bekezdése 
szerint megjelent személyek jelenlétében a közbeszerzési eljárást lebonyolító 
külső szakértő, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek 
hiányában a jegyző, vagy az általa megbízott személy az 
ajánlattételi/részvételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg és ismerteti 
a Kbt. szerint az értékelésre kerülő ajánlati elemeket.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a módosítások átvezetésére. 
 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  

 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k.   

 
3.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés a Beszerzési Szabályzat módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: a december 18-án elfogadott Beszerzési szabályzat módosítása is 
szükséges, mert egy elírás történt. A szabályzat hatályán belül: a nettó 1 millió forint 
értékhatár alatti beszerzéseknél is úgy szerepelt, hogy beszerzési eljárást kell 
lefolytatni az önkormányzat valamennyi intézményénél. Ez problémát okozott volna a 
működésben. Ez úgy módosulna, hogy az intézmények nettó 1.000.000 Ft értékhatár 
feletti, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseire terjed ki. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Beszerezési 
szabályzat módosításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2014. (I. 16.) sz. határozata 
Beszerzési szabályzat módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
294/2013. (XII. 18.) számmal jóváhagyott Beszerzési szabályzat módosítását 
az alábbiak szerint: 
 

1. A Beszerzési Szabályzat I.2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 



 „A Szabályzat hatálya az önkormányzat és az önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények nettó 1.000.000 Ft értékhatár 
feletti, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseire terjed 
ki.” 

 
2. A Beszerzési Szabályzat I.3. pontja törlésre kerül 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a módosítások átvezetésére. 
 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  

 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k.   
 
 
 
Drávucz Katalin polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta 
mai ülésének napirendjét, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 Polgármester jegyző 


