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Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. március 3-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
 

 
 
Jelen vannak: Kalmár András alpolgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. 
Bakos Beáta, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.  
 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Drávucz Katalin, Fehér Lóránt 2 fő 
képviselő. 
 
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Makai Gabriella, Pomázi László 2 fő 
képviselő. 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lajkó Terézia jegyző,  
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője. 

 
 
Kalmár András alpolgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent 
képviselőket, elmondja, hogy Drávucz Katalin polgármester akadályoztatása miatt 
megkérte az ülés levezetésére. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van, 
Drávucz Katalin és Fehér Lóránt képviselők jelezte távolmaradásukat, Dr. Makai 
Gabriella és Pomázi László nem jelezte távolmaradását. A testület határozatképes, s 
azt megnyitja.  
A meghívóban 1 napirendi pont szerepel, az Előterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013-
2013-0125 azonosítószámú, „Jászladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése 
című projekthez kapcsolódóan szervezetfejlesztés megvalósítás” tárgyú 
közbeszerzési eljárás tárgyában szolgáltató kiválasztására című napirend. 
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont javaslata? 
 

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 
 
 
Kalmár András alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a mai 
testületi ülésen a meghívóban szereplő 1 napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
85/2014. (III. 03.) 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./ Előterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0125 azonosítószámú, 
„Jászladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése című projekthez 
kapcsolódóan szervezetfejlesztés megvalósítás” tárgyú közbeszerzési 
eljárás tárgyában szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető, 

Major Ferencné képviselő 
 
 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 

Előterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0125 azonosítószámú, „Jászladány 
Önkormányzatának szervezetfejlesztése című projekthez kapcsolódóan 
szervezetfejlesztés megvalósítás” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 
szolgáltató kiválasztására 

Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető 
 Major Ferencné képviselő 

 
Kalmár András: megkéri Lóczi Istvánt a napirend szóbeli előterjesztésére. 
 
Lóczi István: a közbeszerzési bizottság összeült, és a beérkezett árajánlatok alapján 
az önkormányzat szervezetfejlesztésére benyújtott 3 árajánlat alapján meghozta 
döntését. A 3 ajánlat a Humán Aspektus Kft. (1146 Budapest, Gyertyán u. 9-11. 2. 
em. 2.) ajánlata 15.589.900,- Ft; a DFT-Hungária Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 5.) ajánlata 15.570.600,- Ft; Proakció Kft. (1089 Budapest, Kálvária tér 
8. 2. em. 6.) ajánlata 15.552.000,- Ft. Mind a 3 ajánlat érvényes, azonban a 
közbeszerzési törvényben leírtak alapján a nyertes az, aki a legalacsonyabb 
árajánlatot teszi a szervezetfejlesztés projekthez kapcsolódó szervezetfejlesztés 
megvalósítás tárgyában. Ezek alapján a Proakció Kft. ajánlata a legkedvezőbb, mely 
15.552.000,- Ft. A Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 
Proakció Kft.-t választani. 
 
Major Ferencné: ez az a pályázat, amely átvilágítja az önkormányzatot, különböző 
területeket foglal magában: 
- támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, 
- fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly, 
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- étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása, 
- a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének 

felülvizsgálata, átszervezése, 
- a kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos 

nyomon követése, 
- települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók 

bevonásával, 
- új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési 

modellezés, 
- szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat 

átszervezése, 
- átfogó elemzés a lakosság körében 2 alkalommal. 
Ezt a komplett szolgáltatás csomagot közbeszereztettük, és ennek az eredménye, 
amit Lóczi István elmondott. 
 

 (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Kalmár András alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a 
Proakció Kft.-t jelöljük ki a feladat elvégzésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2014. (III. 03.) sz. határozata 

az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0125 azonosítószámú, „Jászladány 
Önkormányzatának szervezetfejlesztése című projekthez kapcsolódóan 
szervezetfejlesztés megvalósítás” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 
szolgáltató kiválasztása  

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.5-
2013-2013-0125 azonosítószámú, „Jászladány Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése” című projekt keretében szervezetfejlesztés 
tevékenység ellátása tárgyában kiírt Kbt. 121. § (1) b) pont szerinti hirdetmény  
nélküli eljárás keretében a Bíráló Bizottság javaslatát (a határozat 
mellékletében foglaltak alapján) elfogadja. A közbeszerzési eljárás nyertese 
így a Proakció Kft. (1089 Budapest, Kálvária tér 8. 2. em. 6.) nettó 
15.552.000,- Ft + 27% ÁFA összegű ajánlatával, és megbízza a vonatkozó 
szervezetfejlesztési tevékenység elvégzésével. 
Az összeget a projekt költségvetéséből biztosítja.  
A Képviselő-testület felkéri a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott 
Holakovszki Tanácsadó és szolgáltató Kft.-t, hogy a fentieknek megfelelően 
készítse el, és a Kbt. előírásainak megfelelően küldje meg az ajánlattevő 
részére az eljárás eredményéről készítendő összegezést.  
Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Proakció Kft. (1089 Budapest, Kálvária tér 8. 2. em. 6.) 
  é r t e s ü l n e k .  

 
(A Bíráló Bizottság javaslatát – e határozat mellékletét – a jegyzőkönyv 

melléklete tartalmazza) 
 
 
Kalmár András alpolgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta 
mai ülésének napirendjét, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

Kmf. 

 
 
 
 

 Kalmár András sk. Lajkó Terézia sk. 
 alpolgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


