
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett,  
Dr. Bakos Beáta, Kalmár András, Major Ferencné, Dr. Makai Gabriella, Pomázi 
László, Tóth Imre 7 fő képviselő.  
 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt 1 fő képviselő. 
 
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lajkó Terézia jegyző,  
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője 
 
 
 
 

 
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent 
képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Bagi Zsolt 
képviselő jelezte, Fehér Lóránt képviselő nem jelezte távolmaradását. A testület 
határozatképes, s azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 2 
napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek plusz napirendi pontra, vagy 
módosításra javaslata. 
 

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester javasol plusz 2 napirendi pont felvételét. 3. napirendi 
pontként javasolja tárgyalni a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírásra pályázat benyújtását, 
4. napirendi pontként javasolja tárgyalni a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú, 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat 
keretében feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési szakértő 
kiválasztását.  
 

(Kérdés hozzászólás nem hangzik el.) 
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a 3. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
171/2014. (VI. 20.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

3./ Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati 
kiírásra pályázat benyújtására  

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 a 4. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
172/2014. (VI. 20.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

4./ Előterjesztés a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú, „Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat 
keretében feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési 
szakértő kiválasztására   

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
   

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 4 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 
173/2014. (VI. 20.) 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 a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű 
pályázat kapcsán eszközbeszerzés vonatkozásában cég kiválasztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 

2./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségben az óvodai körzethatárok 
megállapítására  
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető 
 

3./ Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati 
kiírásra pályázat benyújtására  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

4./ Előterjesztés a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú, „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat 
keretében feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési 
szakértő kiválasztására 

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

   é r t e s ü l n e k .  
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1 .  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 
 
Drávucz Katalin: a Rákóczi úti óvoda pályázat keretében újabb eszközbeszerzés 
kerül megvalósításra, mivel a pályázatban erre 8 millió forint áll rendelkezésre, és ez 
a keretet még nem került teljes egészében felhasználásra. 
A pályázat szabályszerű lebonyolítása érdekében ajánlattételi felhívás keretében 3 
árajánlatot kért be és kapott az önkormányzat, az alábbi cégektől: 
VEGYESIPARCIKK részéről: bruttó 1.166.514,- Ft, a HOR Zrt. részéről: bruttó 
1.176.840,- és az Eldorádó Vegyesiparcikk részéről: bruttó 1.192.517,- Ft értékű 
ajánlatok érkeztek. 
Az ajánlatokból kiderül, hogy a VEGYESIPARCIKK ajánlata a legkedvezőbb. Az 
ajánlattételi felhívásban szerepel, hogy bírálati szempont a legalacsonyabb ajánlat 
kiválasztása, ezért javasolja, hogy a VEGYESIPARCIKK (5055 Jászladány, Petőfi S. 
u. 3) ajánlatát fogadja el a testület. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a 
VEGYESIPARCIKK ajánlatát fogadja el a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
174/2014. (VI. 20) 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 
VEGYESIPARCIKK (5055 Jászladány, Petőfi S. u. 3.) árajánlatát fogadja el 
bruttó 1.166.514,- Ft összegben. Az összeget a projekt költségvetéséből 
biztosítja, azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötésére a Közreműködő 
Szervezet által elfogadott változás bejelentést követően kerülhet sor. Egyben 
megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. június 30-ig 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Vegyesiparcikk (5055 Jászladány, Petőfi S. u. 3.) 

 é r t e s ü l n e k  
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2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés Jászladány Nagyközségben az óvodai körzethatárok 
megállapítására  
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető 
 
Drávucz Katalin: az új óvoda felépítését követően szeptemberben 2 
tagintézményben kezdheti meg működését az óvoda. Megkéri Lóczi István 
igazgatási osztályvezetőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az óvodai 
körzethatárokról. 
 
Lóczi István: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kötelezővé 
tette az óvodai felvételiknél a körzethatárok megállapítását, valamint 2014 évtől egy 
elektronikus felületen történő megjelenítését is. Ennek alapján az óvodai felvételi 
körzethatárok megállapítására a Képviselő-testület jogosult. Jászladányon 1 
intézmény, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde működik, Jászladány teljes 
közigazgatási területén. Ez alapján célszerű 1 körzethatárt megállapítani. 
Természetesen ezen belül a nemzeti köznevelésről szóló törvény paragrafusait 
figyelembe véve lehet az úgynevezett életvitel hely szerinti csoportosítást 
alkalmazni az óvodai elhelyezésnél. Javasolja 1 körzethatár megállapítását 
Jászladányon. 
 
Kalmár András: eddig hány körzethatár volt, vagy volt egyáltalán körzethatár? 
 
Lóczi István: eddig 1 volt, de nem kellett leírni sehová, most viszont ezt le kell írni, 
erről határozni kell. 
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
Jászladányon 1 óvodai körzethatár legyen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
175/2014. (VI. 20.) sz. határozata 

Jászladány Nagyközségben az óvodai felvételi körzethatár megállapításáról 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai felvételi 
körzethatár(ok) megállapításáról szóló előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Jászladány Nagyközség közigazgatási 
területén egy (1) óvodai felvételi körzethatárt állapít meg. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 

 é r t e s ü l n e k  
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3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírásra pályázat 
benyújtására  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: az önkormányzatnak lehetősége nyílik pályázatot benyújtani 
100%-os támogatási intenzitás mellett a Környezeti Energia és Operatív Program, 
pályázati kiírása keretében. Az előzetes számítások és helyszíni felmérések szerint a 
Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztésére a kivitelezés becsült, elszámolható 
értéke nettó 24.000.000,- Ft. További, a pályázatban elszámolható költségek: 
energetikai tanulmány, projektmenedzsment díj, valamint a közbeszerzés díja, 
melyeknek becsült értéke kb: 6 millió forint. A pályázati keret még nem nyílt meg, de 
előre láthatólag szeptemberben ez meg fog történni, ezért szándéknyilatkozatot 
kellene hozni róla, hogy szándékában áll az önkormányzatnak részt venni ezen a 
pályázaton. A 4. napirendi pont is ehhez kapcsolódik, melyben előzetes 
közbeszerzést kellene elindítani, mivel ezek a pályázatban plusz pontot jelenthetnek. 
A pályázatíró cég hívta fel erre a figyelmet, akiket korábban megbízott az 
önkormányzat. Most erről a szándéknyilatkozatról lenne szó, hogy részt kíván-e 
venni ezen a pályázaton az önkormányzat, ha az kiírásra kerül. Van-e valakinek 
kérdése ezzel kapcsolatban? 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
szándéknyilatkozatot hozzon a testület a pályázaton való részvételről? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
176/2014. (VI. 20.) sz. határozata 

A KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírásra pályázat 
benyújtása  

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi 
ki a Környezet és Energia Operatív Program keretében, KEOP-2014-4.10.0/F 
jelű pályázati kiírásra pályázati anyag benyújtása tekintetében.  

A pályázat keretében „Komplex energetikai beruházás a Jászladányi 
Polgármesteri Hivatal épületén” című projekt megvalósítására kíván 
támogatást igényelni 100%-os támogatási intenzitás mellett.  

A kivitelezés becsült, elszámolható költsége nettó 24.000.000,-Ft. További 
költségek energetikai tanulmány, projektmenedzsment díj, közbeszerzés díja. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k  
 
 
 
4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú, „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat 
keretében feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési 
szakértő kiválasztására  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: az előző napirendi pontban szereplő pályázathoz kapcsolódóan az 
előzetes közbeszerzés lebonyolításához ki kell választani egy céget. Három 
szolgáltató részére küldtük meg ajánlatkérésünket, melyre az alábbi árajánlatok 
érkeztek: Cordillera Kft. részéről: 545.000,- Ft + ÁFA; KözbeszGuru Kft. részéről: 
525.000,- Ft + ÁFA; Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda részéről: 475.000,- + ÁFA. Az 
ajánlatkérés a kiválasztás kritériumaként a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást jelölte meg. Az ajánlatadók közül a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi 
Iroda ajánlata a legalacsonyabb összegű. 
Van-e valakinek kérdése? 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy Dr. 
Szabó Gergely Ügyvédi Irodát bízza meg a testület a feltételes közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
177/2014. (VI. 20.) sz. határozata 

A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú, „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat keretében feltételes 
közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési szakértő kiválasztására   
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4-
10-0/F kódjelű projekt feltételes közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására 
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a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 33. III/2.) 
árajánlatát fogadja el 475.000,- Ft + ÁFA összegben.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 33. 

III/2.) 
 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, az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 
 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


