
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. február 6-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,  
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi 
Tanácsadó Kft. képviselője, Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
Lajosné Kiss Klára Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője,  
Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 
intézményvezetője,  
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
vezetője, 
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetője, 
Major Antal a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős tagja. 
 

 
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. Külön köszönti Dr. Kerekes Ferenc urat, aki a 
Képviselő-testület segítségére lesz plusz 4 napirendi pont megtárgyalásánál. A 
napirendi pontok elfogadása előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy február 4.-
én kedden a Parlament május 6.-át, a redemptio napját emléknappá nyilvánította, ez 
a jászsági települések életében sorsdöntő eseménnyé minősül.  
A meghívóban egy napirendi pont tárgyalása szerepel, javasol még plusz 4 napirendi 
pont felvételét, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a plusz napirendi pontokat 
tárgyalják először, és a költségvetéssel kapcsolatos napirendi pontot utoljára. Plusz 
napirendi pontként a következőket javasolja tárgyalni: 
1. Döntéshozatal „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című KEOP-

1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában a jogi 
tanácsadói feladatokat ellátó szervezet kiválasztására irányuló Kbt. Hatályán kívül 
eső beszerzési eljárásban. 



2. Döntéshozatal „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban. 

3. A „Megbízási szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki  és 
műszaki ellenőri feladatok ellátására” megnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásának elfogadása. 

4. A „Vállalkozási szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
megnevezésű, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül 
Jászladány település szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási munkáinak 
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
elfogadása. 

És 5. napirendi pont lenne az önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont javaslata? 
 

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a nyílt 
ülés 1. napirendi pontjaként a szennyvízpályázattal kapcsolatos jogi tanácsadói 
feladatokat ellátó szervezet kiválasztását tárgyalja a testület? 
A képviselők a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

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

1./ Döntéshozatal „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában 
a jogi tanácsadói feladatokat ellátó szervezet kiválasztására irányuló Kbt. 
Hatályán kívül eső beszerzési eljárásban 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviselője 
 
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 2. napirendi pontjaként a szennyvízpályázattal kapcsolatos 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására cég kiválasztását tárgyalja a testület? 
A képviselők a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 
 



Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

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

2./ Döntéshozatal „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására irányuló közbeszerzési 
eljárásban. 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviselője 
 
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 szennyvízpályázattal kapcsolatos  FIDIC mérnöki és 
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást tárgyalja a 
testület? 
A képviselők a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
28/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

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

3./ A „Megbízási szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 
FIDIC mérnöki  és műszaki ellenőri feladatok ellátására” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása. 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviselője 
 
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 4. napirendi pontjaként a tervezési és kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó 
ajánlattételi felhívást tárgyalja a testület? 
A képviselők a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 
 



Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
29/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

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

4./ A „Vállalkozási szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
megnevezésű, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén 
belül Jászladány település szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási 
munkáinak tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a 
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásának elfogadása. 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviselője 
 
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 5. napirendi pontjaként tárgyalja a testület az önkormányzat 2014. évi 
költségvetését? 
A képviselők a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
30/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
következőképpen módosítja nyílt ülésének napirendjét: 

5./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi részletes költségvetésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

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 5 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 
31/2014. (II. 06.) 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./ Döntéshozatal „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című 
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekt megvalósítási 
szakaszában a jogi tanácsadói feladatokat ellátó szervezet kiválasztására 
irányuló Kbt. Hatályán kívül eső beszerzési eljárásban 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviselője 
 

2./ Döntéshozatal „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című 
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekt megvalósítási 
szakaszában projektmenedzsmenti feladatok ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárásban. 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviselője 
 

3./ A „Megbízási szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 
FIDIC mérnöki  és műszaki ellenőri feladatok ellátására” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása. 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviselője 
 
4./ A „Vállalkozási szerződés a „Jászladány Nagyközség 
szennyvízkezelése” megnevezésű, EU-támogatással megvalósítani 
tervezett Projekt keretén belül Jászladány település szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási munkáinak tervezési és kivitelezési feladatainak 
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása. 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviselője 
 
5./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi részletes költségvetésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
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 

Döntéshozatal „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában a 
jogi tanácsadói feladatokat ellátó szervezet kiválasztására irányuló Kbt. 
hatályán kívül eső beszerzési eljárásban 

Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi 
Tanácsadó Kft. képviselője 
 
Drávucz Katalin: beszerzési eljárást bonyolított le a közbeszerzési cég, megkéri Dr. 
Kerekes Ferencet, hogy tájékoztassa a testületet az eljárásról, a beérkezett 
ajánlatokról. 
 
Dr. Kerekes Ferenc: a jogi tanácsadói feladatok ellátására 3 egyéni ügyvéd részére 
küldtünk ki ajánlattételi felhívást. Az egyik Dr. Ujváry Katalin, a másik Dr. Csutak 
Gabriella, a harmadik pedig, akitől nem érkezett ajánlat Dr. Serfőző Antal. 2 egyéni 
ügyvéd nyújtotta be ajánlat. Dr. Ujváry Katalin ajánlata nettó 19.300.000,- forint, Dr. 
Csutak Gabriella ajánlata nettó 19.800.000,- forint. Ebben az esetben egy egyszerű 
beszerzési eljárásról van szó, a Matrix Audit Kft. az értékelési jegyzőkönyv szerint azt 
javasolja, hogy Dr. Ujvári Katalin egyéni ügyvéddel, mint a legkedvezőbb 
ajánlattevővel kösse meg az önkormányzat a jogi tanácsadói tevékenységre 
vonatkozó megbízási szerződést. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a közbeszerezést 
lebonyolító cég javaslatát, miszerint Dr. Ujváry Katalin ügyvéd ajánlattevővel kössön 
az önkormányzat megállapodást a jogi tanácsadói feladatok ellátására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
32/2014. (II. 06.) sz. határozata 

A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11/2013-0018 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó jogi tanácsadói feladatok ellátása 
tárgyú – nem Kbt. hatálya alá tartozó – eljárásban a nyertes árajánlatot tevő 
kiválasztása. 

 
A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat ajánlatkérő 
által indított, „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó jogi tanácsadói 
feladatok ellátása tárgyú, árajánlatkérésre irányuló eljárást eredményesnek 
tekinti. 

 
A képviselő-testület Dr. Ujváry Katalin egyéni ügyvéd (1023 Budapest, 
Mecset u. 10/A. IV/4.), mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
ajánló ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, melyre tekintettel ezen 



ajánlattevővel szerződik a megajánlott nettó 19.300.000,-Ft+ÁFA megbízási 
díjért. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
 

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.   
 
 

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

Döntéshozatal „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban. 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi 

Tanácsadó Kft. képviselője, Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
 

Drávucz Katalin: szintén a közbeszerzést lebonyolító cég volt az, aki az eljárást 
lefolytatta, majd itt helyben a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntött az ajánlatokkal 
kapcsolatosan. Átadja Dr. Kerekes Ferencnek a szót, hogy tájékoztassa a testületet. 
 

Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. képviselője, Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke: közbeszerzési eljárás 
volt, amit a 122-es szakasz szerint bonyolítottunk, ami azt jelenti, hogy meghívásos 
közbeszerezési eljárást folytattunk le. 3 gazdasági társaságnak került megküldésre 
az ajánlattételi felhívás. Az egyik a PIROGÉZ Kereskedelmi Kft., aki nyíregyházi cég, 
a második az Opus Team Kft., aki egy debreceni cég, a harmadik a O-PMM Projekt 
és Marketing Menedzsment Kft., aki egy csemői cég. Mindhárom ajánlattevő 
benyújtotta ajánlatát 2014. január 13.-án 10 óráig. A bontási eljárást megtartottuk. 
Három ajánlat érkezett. Az egyik a PIROGÉZ Kereskedelmi Kft. és az AGENDA 
Hungary Kft. által alkotott konzorcium. A közbeszerzési törvény lehetőséget biztosít 
arra, hogy az a gazdasági szereplő, akit meghívtunk, más gazdasági szereplővel 
közösen tegyen ajánlatot. A nettó ajánlati ár 24.500.000,- forint volt. A másik 
ajánlattevő az Opus Team Kft., ajánlata nettó 24.900.000.-Ft, a harmadik pedig az  
O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft., ajánlata nettó 24.800.000.-Ft. 
Elvégeztük a hiánypótlási eljárást, illetve tisztázó kérdéseket intéztünk az 
ajánlattevők felé, mert voltak bizonyos ellentmondások az ajánlatokban, ezt követően 
azt a szakmai javaslattételt terjesztettük a Bíráló Bizottság elé, aki ezt egyöntetűen 
elfogadta, és javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az Opus 
Team Kft., mivel nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének, ezért 
legyen érvénytelen ajánlattevőnek minősítve, míg a PIROGÉZ Kereskedelmi Kft. és 
az AGENDA Hungary Kft. közös konzorciumi  ajánlattevők ajánlata legyen érvényes, 
illetve az O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. ajánlata is legyen 
érvényes. Ezt követően a két érvényes ajánlattevő közül az lesz az eljárás nyertes 
ajánlattevője, aki az alacsonyabb összegű megajánlást tette, ennek megfelelően 



javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a PIROGÉZ Kereskedelmi Kft. és az 
AGENDA Hungary Kft. közös konzorciumi  ajánlattevőt tegye meg az eljárás nyertes 
ajánlattevőnek, nettó 24.500.000,- forint összegben. A közbeszerzés becsült értéke 
24.950 ezer forint volt, tehát ezen a költségvetési soron majd megtakarítás 
jelentkezik, hiszen olcsóbb ajánlatot kaptunk. Ezt a javaslatot terjesztjük a Képviselő-
testület elé. 
 
Pomázi László: megkérdezi Kerekes urat, hogy ezekért az ajánlattevőkért tűzbe 
teszi-e a kezét, mert nagyon kevés eltérések vannak az ajánlatok között. Vannak az 
ajánlattevőknek referenciái, vagy ismertség az irányukba? 
 
Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. képviselője, Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke: az O-PMM Projekt és 
Marketing Menedzsment Kft.-t nem ismerem személyesen, az Opus Team Kft.-vel 
találkoztam már, és van több olyan projekt, ahol kapcsolódási pontjaink vannak. A 
PIROGÉZ Kereskedelmi Kft.-vel, és az AGENDA Hungary Kft.-vel is találkoztunk 
már. Ezek a cégek a KEOP pályázatoknál mind a szennyvíz, mind az ivóvíz 
tekintetében a Nyírségben, Borsod alsó részén, Békés felső részén, Hajdú-Biharban, 
illetőleg leginkább a Jászságban tevékenykednek, elfogadott cégek. Nagyjából 8-10 
cég van aki megbízható, és el bírja ezt a típusú projekteket is látni. A KEOP egy 
nagyon sajátos terület. Olyan társaságokat hívtunk meg, akiknek az egyik 
szakterületük a műszaki szaktanácsadás. Ezeket a cégeket nyugton tudjuk ajánlani 
szakmai tekintetben. Volt referencia kiírás, és elvárás szakmai szakemberek 
tekintetében. A cégek megfelelő minősítést kaptak, tehát én úgy gondolom nem lesz 
gond. Itt egy Kbt. szerint eljárás húzódott meg. 
 
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság tagja: a Kbt. egyértelműen leírja, hogy kik vehetnek részt az 
eljárásban. Az összeg meghatározásánál mindenki próbál alacsony ajánlatot adni. A 
kiírásban az szerepel, hogy azt kell kiválasztani, aki a legalacsonyabb ajánlatot adja. 
 
Pomázi László: a csapadékvíz elvezetésnél is volt probléma a projektmenedzserrel. 
 
Drávucz Katalin: ott az volt a probléma, hogy határidőig kötötték a szerződést. Most 
a projektmenedzserrel kapcsolatosan a felhívásban egyértelműen benne volt, hogy a 
záró kifizetési kérelem benyújtásáig szól a megbízatása. 
 
Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. képviselője, Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke: a záró kifizetési kérelem 
elfogadásáig. A teljesítés ott fog lezárulni, mikor a záró kifizetési kérelmet, a záró 
beszámolót (most már így hívják) benyújtják, nyilván akkor utána már nem merülhet 
fel számla, egy járulékos kötelékként, amíg a projekt teljesen le nem zárul, és nem 
lesz elfogadva a beszámoló, addig nekik közre kell működni. 
Ismerve a jelenlegi piaci struktúrát, ekkora beruházáshoz képest ez az összeg 
nagyon alacsony. Azzal, hogy milyen eljárás formában írtuk ki, hiszen 25 millió forint 
az értékhatár, mely alatt meghívásos közbeszerzést lehet lefolytatni, ezáltal az 
ajánlattevők tudták, hogy a 25 millió forint fölé nem mehetnek, mert akkor át fog 
fordulni nyílt eljárásba. A piaci kultúra e tekintetben már kialakult, és abból, hogy 
milyen eljárásból indították, ők már tudták, hogy 24.950 ezer forint fölé nem tudnak 
menni, mert ott van a határ. Nagyon alá menni sem akartak, mert akkor már nem éri 



meg dolgozni. Hasonló nagyságú projekteknél 50-70 millió forint volt a 
projektmenedzsmenti díj. Azt tervezik, hogy 2015. áprilisában fejezik be, de ha 
kitolják szeptemberig a határidőt, akkor is ugyanannyi az összeg, amiért kell nekik 
közreműködni, és ez egy elég nagy kockázati tényező. 
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság javaslatát, miszerint az eljárást eredményesnek tekintjük, melyben a 
PIROGÉZ Kereskedelmi Kft. és az AGENDA Hungary Kft közös Ajánlattevő, valamint 
a O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 
találtuk, az  Opus Team Kft. ajánlatát érvénytelennek tekintjük, és a PIROGÉZ 
Kereskedelmi Kft. és az AGENDA Hungary Kft. közös ajánlattevőt tekintjük az eljárás 
nyerteseként?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
33/2014. (II. 06.) sz. határozata 

A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása 
tárgyban indított hirdetmény közzététele nélküli, Kbt. 122/A § szerinti 
közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevő kiválasztása. 

 
1.) A képviselő-testület a „„Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást - a 
Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve -  eredményesnek tekinti. 
  
2.) A képviselő-testület mind a PIROGÉZ Kereskedelmi Kft. és az AGENDA 
Hungary Kft közös Ajánlattevő, mind az O-PMM Projekt és Marketing 
Menedzsment Kft. Ajánlattevők ajánlatát érvényesnek találta, tekintettel 
arra, hogy azok mindenben megfelelnek az Ajánlattételi Felhívásban, 
Dokumentációban és a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 
foglaltaknak, továbbá Ajánlattevők nem állnak a kizáró okok hatálya alatt. 
 
3.) A képviselő-testület az Opus Team Kft. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § 
(1) bekezdés d.) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelennek tekinti. 
 
4.)  A képviselő-testület – figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát – a 
PIROGÉZ Kereskedelmi Kft. és az AGENDA Hungary Kft.  (4400 

Nyíregyháza, Sóstói út 61.), mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
ajánló közös Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, melyre tekintettel 
ezen Ajánlattevővel szerződik a megajánlott nettó 24.500.000.-Ft+ÁFA 
megbízási díjért. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 



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.   

 
 
 

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

A „Megbízási szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki 
 és műszaki ellenőri feladatok ellátására” megnevezésű közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásának elfogadása. 

Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi 
Tanácsadó Kft. képviselője 
 

Drávucz Katalin: a mérnöki, és műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges 
ajánlattételi felhívást készíteni a közbeszerzési eljáráshoz. Átadja a szót Dr. Kerekes 
Ferencnek, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Dr. Kerekes Ferenc a Képviselő-testület tájékoztatására röviden összefoglalja az 
ajánlattételi felhívás jogi kereteit.  
 

(Tóth Imre képviselő elhagyja a tanácstermet,  
a Képviselő-testület 6 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.) 

 
Lóczi István: kell egy olyan műszaki ellenőr, aki a mi érdekeinket képviseli. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az írásos határozati 
javaslattal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
34/2014. (II. 06.) 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 ellátására” megnevezésű közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásának elfogadása. 

 
 

1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0018 azonosítószámú megvalósítási szakaszában a mérnöki  és 
műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban az 
ajánlati felhívást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 



 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban kérje fel a Közbeszerzőt az ajánlati dokumentáció 
minőségbiztosításának megindítására. 

 
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 ajánlattételi felhívást – e határozat mellékletét – a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza) 

 

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

A „Vállalkozási szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
megnevezésű, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül 
Jászladány település szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási munkáinak 
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
elfogadása. 
Előadó: Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi 

Tanácsadó Kft. képviselője 
 

Drávucz Katalin: átadja a szót Dr. Kerekes Ferencnek. 
 
Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. képviselője a Képviselő-testület tájékoztatására röviden összefoglalja az 
ajánlattételi felhívás jogi kereteit. 
 
Pomázi László: ha 11 hónapig nem lehet teljesíteni nem csak engedély függvénye? 
 

Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. képviselője: nem. Úgynevezett sárga könyvben vagyunk, ami azt jelenti, hogy 
azzal kezdődik az eljárás, hogy el kell készíttetni az engedélyes, és a kiviteli terveket, 
ami hiányzik. Már pedig, ha valaki eltér a technológiától, akkor rögtön egy teljesen új 
engedélyeztetési eljárás lesz. Jelen állás szerint ennél a projektnél 3 hónapos 
próbaüzem van lefolytatva a végén, ami azt jelenti, hogy január végén át kell adni a 
teljes hálózatot, a teljes telepet, hogy meg lehessen kezdeni a próbaüzemet. 
Gyakorlatilag 5 hónap alatt kell a teljes települést feltúrni, rendbe rakni, és kivitelezni. 
Kiemelt beruházások, ezért az engedélyeztetési eljárás 30 nap.  
 
Pomázi László: utána lesz pótmunka, mikor kitavaszodik, és megsüllyed minden. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 



 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az írásban szereplő 
ajánlattételi felhívást? 
A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást 6 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
35/2014. (II. 06.) sz. határozata 

„Vállalkozási szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
megnevezésű, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül 
Jászladány település szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási munkáinak 
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
elfogadása. 

 
 

1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Vállalkozási szerződés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” 
megnevezésű, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül 
Jászladány település szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási 
munkáinak tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a 
szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
2.  Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban kérje fel a Közbeszerzőt az ajánlati dokumentáció 
minőségbiztosításának megindítására. 
 
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 ajánlattételi felhívást – e határozat mellékletét – a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza) 

 

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

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi részletes költségvetésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

 Drávucz Katalin: átadja a szót a pénzügyi bizottság elnökének. 



 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: az írásos 
anyagban működési forráshiány 32.090 ezer forint, felhalmozási forráshiány pedig 
9.231 ezer forint. A pénzügyi bizottság javaslata a Képviselő-testületnek, hogy a 
felhalmozási forráshiányt ingatlan eladásából, illetve a KIA ételszállító gépjármű 
további működtetésével szüntesse meg. Meg kell szüntetni a 32.090 ezer forintos 
forráshiányt oly módon javasolja a bizottság, hogy az iparűzési adóbevételeket 12 
millió forinttal növeljük meg. A Művelődési Háznál van egy üres álláshely 1.923 ezer 
forint, és 1.362 ezer forintos bevételi növekedés. A NÜVI-nél van két 8 órás, és két 4 
órás álláshely, ez 5.254 ezer forint, ne kerüljön betöltésre. A NÜVI az alábbi 
munkálatokat már tervezze be, hogy tudja végezni: az Rákóczi úti óvoda felújításánál 
1 milliüó forint értékű festés. Tavasz, nyár, ősz folyamán a konyhánál 1 millió forintos 
költségcsökkentést a konyhakerti növények felhasználásával, amit a START 
munkaprogramban termelnek. Szintén a START programnál van a gázolajnál 2,5 
millió forintos megtakarítás, visszatérítés. Ingatlan bérbeadást javasoljuk 2.051 ezer 
forintért. Kérelem érkezett a pénzügyi bizottsághoz, hogy a Sportegyesület szeretne 
egy öntözőrendszert kiépíteni a sportpályán, ennek az önrésze, ami kb: 670 ezer 
forint, hiányzik. Javasolja a bizottság, hogy fogadjuk el, mely április, májusban fog 
realizálódni. Képviselői, bizottsági tagi felajánlás is csökkentheti ezt a részt. A 
Polgárőrség kamera rendszer kiépítéséhez kért segítséget, ami a későbbiekben 
kormányzati feladat lesz. A kérelmükben nem szerepelnek pontos adatok. A nonprofit 
szervezeteknél továbbra is 3 millió forint marad az összeg. A Jászkiséri 
Önkormányzati Tűzoltóságot 1,5 millió forinttal támogatjuk, bár a kérelmük ennek 
több mint a duplája lett volna. Év közben nem vetettük el annak a lehetőségét, hogy 
állati hulla konténert elhelyezésére egy területet létrehozzunk. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja a pénzügyi bizottság 
javaslatát, miszerint a felhalmozási forráshiányt csökkentsük ingatlan értékesítésével 
7.731 ezer forinttal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
36/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Felhalmozási forráshiány csökkentése az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervében 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetében a felhalmozási forráshiányt csökkenti 7.731ezer 
forinttal,  melynek fedezetét ingatlan értékesítéssel kívánja biztosítani. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 é r t e s ü l n e k. 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint a felhalmozási forráshiányt csökkentsük 1,5 millió forinttal? 



A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
37/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Felhalmozási forráshiány csökkentése az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervében 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetében a felhalmozási forráshiány csökkenti 1,5 millió 
forinttal, azzal, hogy nem járul hozzá új gépjármű vásárlásához. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 é r t e s ü l n e k. 
 

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint a működési forráshiányt csökkentsük azzal, hogy az iparűzési 
adó bevételeket 12 millió forinttal megemeljük? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
38/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Iparűzési adó emelése az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervében 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetében a működési forráshiány csökkentése érdekében az 
iparűzési adó összegét 12 millió forinttal megemeli, figyelemmel a 2013. évben 
befolyt adóbevételekre. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 é r t e s ü l n e k. 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint a Művelődési Ház bevételeit emeljük meg 1.362 ezer forinttal 
a bevételt pályázati támogatás címen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
39/2014. (II. 06.) sz. határozata 



Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek emelése 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervében 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetében a működési forráshiány csökkentése érdekében a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit megemeli 
1.362 ezer forint értékben, pályázati támogatási címen. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 é r t e s ü l n e k. 

 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint a működési forráshiányt csökkentsük 1.923 ezer forinttal úgy, 
hogy a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnál meglévő üres 
álláshelyet üresen hagyjuk? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, és 1 nem  szavazattal elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
40/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél kiadások 
csökkentése az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervében 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetében a működési forráshiány 1.923 ezer forinttal történő 
csökkentése érdekében dönt arról, hogy a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtárnál az üres álláshely ne kerüljön betöltésre. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 é r t e s ü l n e k. 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint a működési forráshiányt csökkentsük 5.254 ezer forinttal úgy, 
hogy a NÜVI-nél meglévő üres álláshelyeket üresen hagyjuk? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
41/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézet (NÜVI) intézménynél 
kiadások csökkentése az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervében 



 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetében csökkenti a működési forráshiányt 5.254 ezer 
forinttal, azzal, hogy a NÜVI intézményben kiadásként betervezett üres 
álláshelyek nem kerülnek betöltésre. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 é r t e s ü l n e k. 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint a működési forráshiányt csökkentsük üzemanyag 
megtakarítás címén 2.500 ezer forinttal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
42/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézet (NÜVI) üzemanyag 
megtakarítása az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervében 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetében csökkenti a működési forráshiányt 2.500 ezer 
forinttal úgy, hogy a NÜVI-nél keletkező üzemanyag megtakarítással a NÜVI 
csökkenti a működési kiadásokat.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 é r t e s ü l n e k. 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint a NÜVI bevételét emeljük meg 1 millió forinttal azért, hogy a 
festési munkákat elvégzi a Rákóczi úti óvoda épületben? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
43/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézet (NÜVI) bevételének 
megemelése az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervében 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 



költségvetési tervezetében növeli a NÜVI bevételét azzal, hogy a Rákóczi úti 
óvoda épületben festési munkákat végez. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 é r t e s ü l n e k. 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint a NÜVI Napközi konyhájában anyagmegtakarítás miatt 1 millió 
forinttal csökkenti a kiadásokat? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
44/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézet (NÜVI) Napközi konyhája 
kiadásainak csökkentése az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervében 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetében csökkenti a NÜVI Napközi Konyha kiadásait 1 
millió forinttal azért, hogy a START közmunka program keretében megtermelt 
konyhakerti növényeket felhasználják, ezáltal anyagmegtakarítás keletkezik. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 é r t e s ü l n e k. 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint ingatlan bérbeadásából származó bevételként, bevétel 
növekmény keletkezik 7.051 ezer forint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
45/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Bevétel emelése az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervében 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetében növeli a bevételek összegét 7.051 ezer forinttal, 
melyet ingatlanok bérbeadásával kíván teljesíteni. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 



 é r t e s ü l n e k. 
 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint ne fogadjuk el az Önkormányzat 2014. évi részletes 
költségvetését, hanem a változtatások átvezetése után 2014. február 27-én újra 
tárgyalja a Képviselő-testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
46/2014. (II. 06.) sz. határozata 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló 
döntés elnapolásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési tervezetét nem fogadja el, a döntést elnapolja. Megkéri a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a döntések átvezetésére, majd a 
2014. február 27-i ülésén újra tárgyalja. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 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 


