
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. augusztus 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Kalmár András, 
Major Ferencné, Pomázi László, Tóth Imre 5 fő képviselő.  
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Dr. Makai 
Gabriella 3 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lajkó Terézia jegyző,  
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi 
Tanácsadó Kft. képviselője, 
Major Antal Mihály a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős 
tagja. 
 
 
 

Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent 
képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van, Bagi Zsolt, Dr. 
Bakos Beáta, és Dr. Makai Gabriella képviselők jelezték, Fehér Lóránt képviselő nem 
jelezte távolmaradását. A testület határozatképes, s azt megnyitja. 
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester javasolja 5. napirendi pontként tárgyalni Kalmár 
András alpolgármester kérelmét, illetve 6. napirendi pontként a Kormányhivatal 
szakmai állásfoglalását a Művelődési Ház intézményvezetői kinevezésével 
kapcsolatban. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az 5. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
196/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

5./ Kalmár András önkormányzati képviselői és alpolgármesteri 
megbízatásáról szóló lemondása 

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 6. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
197/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

6./ Előterjesztés intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szakmai javaslat 
elfogadására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
   

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 6 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
198/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

Napirend elfogadása 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők 
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: 

 

N a p i r e n d :  
 
 
1./ Javaslat a helyi választáson közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjainak 

és a Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők választásán közreműködő 
Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 

2./ Döntéshozatal 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 tárgyú, uniós értékhatárt 
elérő nyílt közbeszerzési eljárásban 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

3./ Előterjesztés a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat keretében 
szolgáltatók kiválasztására (családterápia, pszichológiai tanácsadás, jogi 
tanácsadás, csoportvezetés, takarítás) 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

4./ Döntéshozatal A „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

épületének komplex energetikai korszerűsítése”, KEOP-2014.4.10.0/F 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó, Építési beruházás tárgyban indított, a 
Kbt. 122/A.§ (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül induló 
eljárásban 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

5./ Kalmár András önkormányzati képviselői és alpolgármesteri megbízatásáról 
szóló lemondása 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

6./ Előterjesztés intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szakmai javaslat 
elfogadására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 
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 

Javaslat a helyi választáson közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjainak 
és a Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők választásán közreműködő 
Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 

Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek. 
 
Lajkó Terézia: a határozati javaslatban szereplő bizottsági tagok vállalták a feladat 
elvégzését, illetve a jelen ismeretek szerint összeférhetetlenség nem áll fenn 
közöttük. Természetesen, amikor a polgármester jelöltek, illetve a képviselő jelöltek 
nyilvántartásba vétele megtörténik, akkor az összeférhetetlenséget újból vizsgálni 
kell. Nagyon fontos a Helyi választási Bizottság tagjainak, és póttagjainak 
megválasztása, hiszen augusztus 25-től ajánlóívek kiadására van lehetőség, és 
amikor a szükséges ajánlásokat a jelöltek összegyűjtik, akkor az ajánlások vizsgálata 
után a HVB dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről. A HVB megválasztása után sor 
kerül az eskütételre, és az alakuló ülésre, ami után akár már döntési helyzetbe is 
kerülhet a bizottság, ezért kéri a Képviselő-testületet az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatok elfogadására. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a határozati javaslat 
szerint a HVB bizottság tagjait? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
199/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában kapott jogkörében eljárva, 
a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a jászladányi Helyi 
Választási Bizottságba az alábbi személyeket választja meg tagnak, illetve 
póttagnak: 
 
 

Tagok: 
Szűcs Zoltán  Lajos  Jászladány, Kossuth Lajos u. 65. 
Csonka Mátyás László Jászladány, Táncsics Mihály u. 36. 
Kiss Imréné   Jászladány, Jászkiséri u. 3. 
 
Póttagok: 
Földváriné Greiz Ágnes Jászladány, Fekete Pál u. 49.  
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Lengyel Józsefné  Jászladány, Besenyszögi u. 6. 
 
A Helyi Választási Bizottság választott tagjainak megbízatása a következő 
általános választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Helyi Választási Bizottság tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a határozati javaslat 
szerint a Nemzetiségi önkormányzati választásokon közreműködő szavazatszámláló 
bizottság tagjait? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
200/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására szavazatszámláló 
bizottság tagjainak megválasztása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában kapott jogkörében eljárva, 
a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a települési Nemzetiségi 
Önkormányzati Képviselők Választására a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak a következő személyeket választja meg: 
 
Tagok: 
Szűcs István János   Jászladány, Remecz Máté u. 4. 
Bertalan Zoltán Kálmánné  Jászladány, Sziráki u. 1.  
Danajka Istvánné   Jászladány, Táncsics Mihály u. 47. 
 
Póttagok: 
Lázár Csabáné   Jászladány, Táncsics Mihály u. 4. 
Cseh Erzsébet   Jászladány, Alkotmány u. 7. 

 
A Szavazatszámláló Bizottság választott tagjainak megbízatása a következő 
általános választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai helyben 
  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 

Döntéshozatal 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 tárgyú, uniós értékhatárt 
elérő nyílt közbeszerzési eljárásban 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 

Drávucz Katalin: megköszöni Dr. Kerekes Ferencnek, hogy elfogadta a meghívást, 
és megkéri a napirend ismertetésére. 
 
Dr. Kerekes Ferenc: röviden összefoglalja az ajánlat benyújtásával kapcsolatos 
tudnivalókat, a benyújtott ajánlás értékelési szempontjait, az ajánlat adó konzorcium 
résztvevőit, valamint a szerződés fontosabb pontjait. 
 
Pomázi László: ha nem felelnek meg a feltételeknek, akkor mik a szankciók, amiket 
lehet alkalmazni? 
 
Dr. Kerekes Ferenc: kötbér jellegűek a szankciók. Például a villamos energia 
kilowatt óránkénti megsértése esetén a kötbér lehívására nyílik lehetőség a 
megsértett rendelkezés arányában, mely a szerződéses elemben be van építve. 
 
Pomázi László: mikor kezdődik a beruházás? 
 
Dr. Kerekes Ferenc: ha ma megszületik a döntés, akkor csütörtökön ki lehet küldeni 
az eljárás eredményére vonatkozó tájékoztatást a jogszabályi eljárásoknak 
megfelelően, és utána következik a szerződéskötés. Ezután indulhatnak a következő 
szakaszok: tervezés, egyeztetés, kooperáció, lakossági tájékoztatás, ütemterv, 
kivitelezés. 
 
Tóth Imre: mennyi időt vesznek igénybe az előkészületi feladatok? 
 
Dr. Kerekes Ferenc: a tervezés minimum 3 hónap, utána engedélyeztetés. A 
kivitelezés, hálózatépítés körülbelül márciusban fog indulni, a telep pedig 
folyamatosan.  
 
Drávucz Katalin: a műszaki ellenőr kiválasztása mennyire feltétele a kivitelezésnek? 
 
Dr. Kerekes Ferenc: a munkaterület átadására egy ideiglenes mérnököt 
mindenképpen meg kell bízni, e tekintetben egyeztetni kell. Úgy tűnik a mérnök 
tender nem fog időben lezajlani, mert nagyon nagy az érdeklődés, és jogorvoslat is 
lehetséges az eljárásban. Sok ajánlat érkezett, és nagyon szétszórtak az ajánlati 
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árak. 27 milliótól 80 millióig mindenféle megajánlás érkezett. Az összes potenciális 
magyarországi és külföldi szereplő itt van, tehát 14 cégnek a különböző 
konzorciumai adták be ajánlataikat. Amíg nem zajlik le az eljárás, addig 
mindenképpen gondoskodni kell egy ideiglenes mérnökről. Ezzel kapcsolatban a 
projektmenedzserrel kell egyeztetni. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a DUNA ASZFALT 
Kft. és OMS Környezetvédelmi Kft. ajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
201/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

 
A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó, 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 
tárgyban indított uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban a 
nyertes Ajánlattevő kiválasztása 
 

1.) A Képviselő-testület 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 tárgyú közbeszerzési eljárást - a Bíráló Bizottság javaslatát 
figyelembe véve -  eredményesnek nyilvánítja. 
  
2.) A Képviselő-testület a DUNA ASZFALT Kft. és OMS Környezetvédelmi 
Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja tekintettel arra, hogy az 
ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak érvényesség, 
alkalmasság és tartalmi szempontból megfeleltek. 
 
3.)  A Képviselő-testület – figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát – a 
DUNA ASZFALT Kft. és OMS Környezetvédelmi Kft. ajánlattevőt (6060 
Tiszakécske, Béke u 150.), mint az összességében legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot adó Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, melyre tekintettel 
ezen Ajánlattevővel szerződik a megajánlott nettó 2.750.861.959.-Ft+ÁFA 
ellenszolgáltatásra, egyben megbízza Drávucz Katalin polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
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 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 

Előterjesztés a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat keretében szolgáltatók 
kiválasztására (családterápia, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, 
csoportvezetés, takarítás) 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: a Komplex telepprogram pályázatnál családterápia, pszichológiai 
tanácsadás, jogi tanácsadás, csoportvezetés és takarítás tevékenységekre kellene 
szolgáltatókat kiválasztani. Minden tevékenységre 3 ajánlatot kért be az 
önkormányzat, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatokat kellene kiválasztani. A 
szolgáltatások 100%-ban elszámolhatók a pályázatban. Ezeket a szolgáltatásokat a 
pályázatban vállalta az önkormányzat. Az írásos előterjesztésben olvashatóak az 
ajánlatok, és az utána található határozati javaslatban a legkedvezőbb ajánlattevők. 
Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal 
kapcsolatban? 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
családterápia tevékenység elvégzésére Baginé Gavaldik Lívia ajánlatát fogadja el a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
202/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán családterápia tevékenység 
ellátására szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex telepprogram megvalósítása 
Jászladányon” című projekt családterápia tevékenység ellátására Baginé 
Gavaldik Lívia (5055 Jászladány, Tűzoltó u. 8.) árajánlatát fogadja el bruttó 
10.000,- Ft/óra óradíjban. A szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből 
biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
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 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Baginé Gavaldik Lívia (5055 Jászladány, Tűzoltó u. 8.) 

 é r t e s ü l n e k  
 
  
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
pszichológiai tevékenység ellátására Baginé Gavaldik Lívia ajánlatát fogadja el a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
203/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán pszichológiai tanácsadás 
tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex telepprogram megvalósítása 
Jászladányon” című projekt pszichológiai tanácsadás tevékenység ellátására 
Baginé Gavaldik Lívia (5055 Jászladány, Tűzoltó u. 8.) árajánlatát fogadja el 
bruttó 10.000,- Ft/óra óradíjban. A szolgáltatási díjat a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Baginé Gavaldik Lívia (5055 Jászladány, Tűzoltó u. 8.) 

 é r t e s ü l n e k  
 

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ért egyet a javaslattal, hogy jogi 
tanácsadás tevékenységre a JO-VIN-TA Bt. ajánlatát fogadja el a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
204/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán jogi tanácsadás tevékenység 
ellátására szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex telepprogram megvalósítása 
Jászladányon” című projekt jogi tanácsadás tevékenység ellátására JO-VIN-
TA Bt. (5231 Fegyvernek, Torony u. 12/a.) árajánlatát fogadja el bruttó 
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10.000,- Ft/óra óradíjban. A szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből 
biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ JO-VIN-TA Bt. (5231 Fegyvernek, Torony u. 12/a.) 

 É r t e s ü l n e k  
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, miszerint 
csoportvezetési feladatok ellátására Danajka Istvánné ajánlatát fogadja el a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
205/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán csoportvezetés tevékenység 
ellátására szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex telepprogram megvalósítása 
Jászladányon” című projekt csoportvezetés tevékenység ellátására Danajka 
Istvánné (5055 Jászladány, Táncsics M. u. 47.) árajánlatát fogadja el bruttó 
10.000,- Ft/óra óradíjban. A szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből 
biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Danajka Istvánné (5055 Jászladány, Táncsics M. u. 47.) 

 é r t e s ü l n e k  
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ért egyet azzal a javaslattal, hogy 
a takarítás tevékenység ellátására a NÜVI ajánlatát fogadja el a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
206/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán takarítás tevékenység 
ellátására szolgáltató kiválasztására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex telepprogram megvalósítása 
Jászladányon” című projekt takarítás tevékenység ellátására a NÜVI (5055 
Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát fogadja el bruttó 94.990,- Ft/hó 
szolgáltatási díjban. A szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből biztosítja. 
Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ NÜVI (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) 

 é r t e s ü l n e k  
 

 

 

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

Döntéshozatal a „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének 
komplex energetikai korszerűsítése”, KEOP-2014.4.10.0/F azonosítószámú 
projekthez kapcsolódó, Építési beruházás tárgyban indított, a Kbt. 122/A.§ (1) 
bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül induló eljárásban 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: korábban elvi hozzájárulást adott, és egy előzetes közbeszerzést 
indított a Képviselő-testület, hogy amennyiben kiírásra kerül ez a pályázat, akkor az 
önkormányzat részt kíván venni rajta. 
Az építési beruházás tevékenységre egyetlen cég nyújtott be ajánlatot, a GoodWill 
Energy Kft. A Bíráló Bizottság érvényesnek nyilvánította az ajánlatát, melyet most a 
Képviselő-testületnek is el kellene fogadnia. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Bíráló Bizottság 
javaslatára, hogy a GoodWill Energy Kft. ajánlatát fogadja el a testület a határozati 
javaslat szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
207/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

A „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének komplex 
energetikai korszerűsítése”, KEOP-2014.4.10.0/F azonosítószámú projekthez 
kapcsolódó, Építési beruházás tárgyban indított, a Kbt. 122/A.§ (1) bekezdése 
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alapján hirdetmény közzététele nélkül induló eljárásban a nyertes Ajánlattevő 
kiválasztása 
 

1.) A Képviselő-testület a „Jászladány Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala épületének komplex energetikai korszerűsítése” KEOP-

2014.4.10.0/F azonosítószámú projekthez kapcsolódó Építési beruházás 
tárgyú közbeszerzési eljárást, a Bíráló Bizottság 2014. július 23. napján 
megtartott ülésén egyhangúan hozott javaslatát figyelembe véve, 
eredményesnek nyilvánítja. 
 
2.)  A Képviselő-testület a GoodWill Energy Kft.-t (1162 Budapest, Timur 
u. 74.) Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja tekintettel arra, hogy az 
ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak érvényesség, 
alkalmasság és tartalmi szempontból megfeleltek. 
 
3.)  A Képviselő-testület – figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát – a 
GoodWill Energy Kft.-t (1162 Budapest, Timur u. 74.) ajánlattevőt, mint az 
összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot adó Ajánlattevőt hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként, melyre tekintettel ezen Ajánlattevővel szerződik a 
megajánlott nettó 27.941.600,-Ft+ÁFA ellenszolgáltatásra, egyben megbízza 
az eljárást lebonyolító Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodát, hogy az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezést készítse el és küldje meg az ajánlattevők 
részére. A Képviselő-testület jóváhagyja a nyertes ajánlattevővel kötendő 
vállalkozási szerződés tartalmát és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 33. 

III/2.) 
 é r t e s ü l n e k  

 
 
 
 

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

Kalmár András önkormányzati képviselő, alpolgármester lemondása 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
Drávucz Katalin: írásban nyújtotta be Kalmár András képviselő, alpolgármester 
lemondását, melyet kér a testülettől elfogadásra. Megkérdezi Kalmár Andrást 
kívánja-e kiegészíteni írásos kérelmét. 
 
Kalmár András: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre válaszol. 
 
Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt kívánja-e kiegészíteni az írásos 
anyagot? 
 
Lajkó Terézia: tájékoztatásként elmondja, hogy a Képviselő-testületnek tudomásul 
vételi joga van. Ezután a Helyi Választási Bizottság jóváhagyja, és megállapítja, hogy 
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ki a következő, aki a helyébe lép a kislistáról, akit levélben megkeresnek, és ha 
vállalja, akkor a szeptember 11-i Képviselő-testületi ülésen be lehet léptetni. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja tudomásul venni a 
kérelmet? 
A Képviselő-testület a lemondásról szóló kérelmet 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
208/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

Kalmár András önkormányzati képviselői és alpolgármesteri megbízatásáról 
szóló lemondása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 
XCVI. törvény 3. § (2) bekezdésére figyelemmel tudomásul veszi Kalmár 
András (5055 Jászladány, Nagydabi u. 38. sz.) önkormányzati képviselői és 
alpolgármesteri megbízatásáról szóló lemondását 2014. augusztus 29-i 
hatállyal. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Kalmár András (5055 Jászladány, Nagydabi u. 38. sz.) 

 é r t e s ü l n e k  
 
 
 
 

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

Előterjesztés intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szakmai javaslat 
elfogadására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 

Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek. 
 
Lajkó Terézia: felvázolja röviden az előzményeket a Művelődési Ház 
intézményvezetői pályázattal, és kinevezéssel kapcsolatban, és összefoglalja a 
Kormányhivatal által küldött szakmai javaslatot, melyet egy névtelen bejelentés miatti 
vizsgálat alapján tettek.  

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki veszi tudomásul a 
Kormányhivatal által küldött szakmai javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
209/2014. (VIII. 19.) sz. határozata 

Intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szakmai javaslat elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
tudomásul vette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által tett 
szakmai javaslatot, melyet irányadónak tekint a jövőbeni pályázati eljárásokkal 
kapcsolatban. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 Szolnok, 

Kossuth Lajos út 2. sz.) 
 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 
 


