
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. május 13-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 mellett távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lajkó Terézia jegyző,  
Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi 
Tanácsadó Kft. Képviselője. 
 

Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent 
képviselőket, és Dr. Kerekes Ferenc urat, aki a Képviselő-testület segítségére lesz 
az első két napirendi pont tárgyalásánál. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő 
jelen van, Fehér Lóránt képviselő jelezte, Dr. Makai Gabriella képviselő nem jelezte 
távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a 
meghívóban szereplő 3 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
vagy módosító javaslata. 
 

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 
 

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 
134/2014. (V. 13.) 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 :  
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1./ „Vállalkozási Szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú) megnevezésű, EU-
támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül Jászladány 
település szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási munkáinak tervezési és 
kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv feltételei 
szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlati felhívás, elfogadása, 
döntéshozatal közösségi nyílt eljárás szerinti közbeszerzési eljárás 
megindításáról. 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
2./ „Megbízási Szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 

(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú) projekthez kapcsolódó FIDIC 
mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az Ajánlati felhívás elfogadása, döntéshozatal közösségi nyílt 
eljárás szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

3./ Előterjesztés a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű 
pályázat kapcsán eszközbeszerzés vonatkozásában cég kiválasztására 
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 

„Vállalkozási Szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú) megnevezésű, EU-támogatással 
megvalósítani tervezett Projekt keretén belül Jászladány település 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási munkáinak tervezési és kivitelezési 
feladatainak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlati felhívás, elfogadása, döntéshozatal 
közösségi nyílt eljárás szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról. 

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: megkéri Dr. Kerekes Ferencet, hogy tájékoztassa a Képviselő-
testületet a pályázat jelenlegi állásáról, és ismertesse a napirendi ponthoz 
kapcsolódó ajánlati felhívás tartalmát. 
 
Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. képviselője a Képviselő-testület tájékoztatására röviden összefoglalja az 
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ajánlattételi felhívás tartalmát, az eljárás megindításával kapcsolatos feladatokat, 
tudnivalókat. 
 
Pomázi László: mit jelent a 10-50 millió forintos üzemeltetési költség? 
 
Dr. Kerekes Ferenc: villamos energia. 
 
Pomázi László: mitől függ az, hogy mennyi energia kell, mert itt jelentős az eltérés. 
  
Dr. Kerekes Ferenc: a szennyvíztisztító teleptől függ. A telep üzemeltetése 
hálózatfejlesztést fog igényelni, amit a tervezőnek az energiaszolgáltatóval pontosan 
egyeztetni kell. Van olyan telep, amelyik 10 millióból működik évente, és van olyan, 
amelyik 50 millióból. 
 
Bagi Zsolt: ez a pályázat előny Jászladánynak, vagy hátrány? Ezt a kérdést azért 
tette fel, mert úgy értesült az állam által nyújtott információkból, hogy tavasszal az 
állam megvalósítja minden településen a szennyvízberuházást, ahol még nincs 
kiépítve, de kötelező lenne, és úgy gondolja, hogy azokon a helyeken mindent az 
állam finanszíroz, és koordinál.  
 
Dr. Kerekes Ferenc: ennek a pályázatnak is a döntő nagy részét az állam állja, ezek 
a beruházások a jövőben sem az állam által megvalósított beruházások lesznek. 
 
Bagi Zsolt: az írásos anyagban szerepel 10 000db vákuumkút telepítése, 
üzemeltetése. Ez elírás lehet? 
 
Dr. Kerekes Ferenc: nem elírás. Mivel Jászladányon kötött talaj található, ezért 
speciális víztelenítés szakaszolt technológia van előírva. Bizonyos helyeken 80 
méterenként kell ezt az eljárást alkalmazni, ezért van szükség ilyen nagy 
mennyiségű vákuumkútra.  
 
Bagi Zsolt: nagyon jó, hogy itt különböző biztosítékok vannak, viszont a lakosság 
irányába akkor lenne megnyugtató a helyzet, ha már a gépek felvonulnának. Mikorra 
várható ez? 
 
Dr. Kerekes Ferenc: 2015. szeptember 30-ig a kivitelezést be kell fejezni. Ebben az 
évben nem lesznek még a lakosság részére látható munkák, az idén még a tervezés, 
és az engedélyeztetési eljárások fognak lebonyolódni. Tavasszal indulnak a 
földmunkák, melyeket márciustól szeptemberig meg kell valósítani. Aki megteszi 
ajánlatát a felhívásra, az vállalja ezt a határidőt. 
 
Pomázi László: legutóbb ön azt mondta, hogy 1 év alatt nem lesz kész a kivitelezés. 
Ha csak jövő évben fog elkezdődni, akkor szeptemberig már csak 9 hónap fog a 
rendelkezésre állni. 
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Dr. Kerekes Ferenc: ez a szerződés 2014 augusztusában, vagy szeptemberében 
meg lesz kötve, onnantól számítva 13 hónap áll rendelkezésre. A 6 hónap 
próbaüzem kiesett belőle, ami még akkor úgy volt, hogy bele kell számítani, de azóta 
kedvezően alakult ez a kérdés. Engedélyezés, kivitelezés, próbaüzem a folyamat. Az 
engedélyezés 3-4 hónap, a kivitelezés 5-6 hónap, próbaüzem 6 hónap. Így jön össze 
a beruházás. Most a próbaüzem ki lesz véve. A kivitelezés üteme attól is függ, hogy 
hány ember, és eszköz fog egyszerre fölvonulni a településen. A telep rész a 
szűkebb keresztmetszet, hiszen elvi engedély van jelenleg, meg kell tervezni 
végleges vízjogi engedélyesre a telepet, ami legalább 1-1,5 hónap, és mire kiadják 
az engedélyt, és jogerőssé válik az még további 3-4,5 hónap. 
 
Bagi Zsolt: ha elkezdődik a munka, és mindenütt szorosak a határidők, és sok 
ember fog fölvonulni, akkor nem fog a település működő képtelenné válni? 
 
Drávucz Katalin: előbb utóbb a település minden részére eljut a munka, ahol addig 
működő képtelen lesz az a rész, de az egész település egyszerre nem fog 
ellehetetlenülni. 
 
Kalmár András: 5 millió forint tartalékkeret elég lesz? Drasztikusan le lett 
csökkentve a 129 millióról 5 millióra. 
 
Dr. Kerekes Ferenc: nincs más megoldás. Ha nem lesz elég, akkor a településnek 
kell kipótolnia, amit senki nem szeretne, vagy pedig az állam nyújt segítséget. 
Próbáltuk a kiírást úgy megfogalmazni, hogy ne legyenek rendkívüli események, és 
minden rendben legyen. A projekt hátterét ismerve bele fog férni a fedezetbe. 
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin tájékoztatásként elmondja, hogy egyeztettek a 
projektmenedzserrel, és kérte, hogy szeptemberben a kivitelezővel együtt egy 
lakossági fórumot hívjanak össze, hogy a lakosok ott konkrétan fel tudják tenni 
kérdéseiket, melyet utána írásos formában az egész település rendelkezésére 
bocsátanak, hogy így jussanak információkhoz minél szélesebb körben az 
érdeklődők. 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért azzal egyet, hogy az ajánlati 
felhívást a Képviselő-testület elfogadja, és a testület az eljárást megindítsa? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
135/2014. (V. 13.) sz. határozata 
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„Vállalkozási Szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú) megnevezésű, EU-támogatással 
megvalósítani tervezett Projekt keretén belül Jászladány település 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási munkáinak tervezési és kivitelezési 
feladatainak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az Ajánlati felhívás elfogadásáról, döntéshozatal közösségi 
nyílt eljárás szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási 
Szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” (KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú) megnevezésű, EU-támogatással 
megvalósítani tervezett Projekt keretén belül Jászladány település 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási munkáinak tervezési és 
kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlati felhívást 
elfogadja és az eljárás megindítása mellett dönt. Kéri a Polgármestert, hogy 
az eljárás megindításával kapcsolatos lépéseket tegye meg. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 

(4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.) 
  é r t e s ü l n e k .  
 

 
(Az ajánlati felhívást a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
 
2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

„Megbízási Szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” (KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú) projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki 
és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
Ajánlati felhívás elfogadása, döntéshozatal közösségi nyílt eljárás szerinti 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: megkéri Dr. Kerekes Ferencet, hogy ebben a napirendi pontban 
említett eljárásról is tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. képviselője a Képviselő-testület tájékoztatására röviden összefoglalja az 
ajánlattételi felhívást. 
 
Kalmár András: a dátumok nem pontosak? Miért nincsenek beírva? 
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Dr. Kerekes Ferenc: a dátumok még képlékenyek, az ajánlattételi felhívás kiírása 
napján kell beírni, a törvényi minimumoknak megfelelően. Az előzőnél azért 
szerepeltek a dátumok, mert ott tudtuk, hogy holnap meg fogjuk indítani az eljárást, 
ha a Képviselő-testület jóváhagyja, ennél pedig még nem pontos, hogy melyik nap 
lesz kiírva. 
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy az ajánlati 
felhívást a Képviselő-testület elfogadja, és a testület az eljárást megindítsa? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
136/2014. (V. 13.) sz. határozata 

„Megbízási Szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” (KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú) projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki 
és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlati 
felhívás elfogadásáról, döntéshozatal közösségi nyílt eljárás szerinti közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Megbízási 
Szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” (KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú) projekthez kapcsolódó FIDIC 
mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az Ajánlati felhívást elfogadja és az eljárás megindítása mellett 
dönt. Kéri a Polgármestert, hogy az eljárás megindításával kapcsolatos 
lépéseket tegye meg. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 

(4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.) 
  é r t e s ü l n e k .  

 
(Az ajánlati felhívást a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 

 

3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű 
pályázat kapcsán eszközbeszerzés vonatkozásában cég kiválasztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
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Drávucz Katalin: az óvoda pályázaton belül van egy eszközbeszerzés, melyre közel 
8 millió forint összeg áll rendelkezésre. 3 cégtől kért az önkormányzat árajánlatot. 
Mind a 3 cég megküldte ajánlatát. Az ajánlattételi felhívásban a bírálati szempont a 
legalacsonyabb összeg kiválasztása. Az előterjesztésben szerepelnek a felkért 
cégek, és ajánlataik, mely alapján a HOR Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az írásos anyagban 
szereplő határozati javaslattal, mely szerint a Képviselő-testület az eszközbeszerzés 
kapcsán a HOR Zrt. árajánlatát fogadja el bruttó 6.732.273,- Ft összegben? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
137/2014. (V. 13.) sz. határozata 

a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű pályázat kapcsán az 
eszközbeszerzéssel kapcsolatosan szállító kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-
4.1.1/A-11-2012-0003 azonosítószámú, a „Jászladányi Napközi otthonos 
Óvoda Rákóczi úti Tagóvodájának kapacitásbővítése a 3 éves 
korosztályba tartozó HHH gyermekek teljes körű beóvodázásának 
elősegítése érdekében” című projekt eszközbeszerzéssel kapcsolatosan a 
HOR Zrt. (1076 Budapest, Péterfi S. u. 7.) árajánlatát fogadja el bruttó 
6.732.273,- Ft összegben. Az összeget a projekt költségvetéséből biztosítja. 
Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 

 
Drávucz Katalin polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta 
mai ülésének napirendjét, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 

 
 
 
 
 
 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 


