
96/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. május 2-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 
Bizottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gyárfás Lajost jelöli ki.  

Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 
97/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. május 2-i soron kívüli ülés napirendjét a 
következőképpen fogadja el: 

 

N a p i r e n d : 

1./ Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések - Baross úti általános iskola tornaterem felújításának - támogatására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

2./ Előterjesztés a TOP-1.4.1 kódjelű "Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban" című projekt keretében közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Major Ferencné alpolgármester, 
 TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője 

3./ Előterjesztés a TOP-3.1.1 kódjelű "Kerékpárút építése Jászladányban" című 
projekt keretében közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Major Ferencné alpolgármester, 
 TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője 

4./ Előterjesztés a TOP-3.2.1 kódjelű "Épületenergetikai fejlesztések Jászladány 
településen" című projekt keretében beszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Major Ferencné alpolgármester, 
 TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője 
 

Erről értesül:   1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
98/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - 
Baross úti általános iskola tornaterem felújításának - támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja pályázat 
benyújtását Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont b) alpontjában meghatározottak szerint a 
Belügyminisztériumhoz, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 



támogatása pályázati kiírásra, a Baross úti általános iskola tornaterének felújítására az 
előterjesztésben foglaltak szerint.  
A pályázat teljes költsége: 36 561 000,- Ft 
Támogatás összege: 20 000 000,- Ft 
Önerő: 16 561 000,- Ft 
 
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázat saját erejét 16 561 000,- 
Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a várható iparűzési adó 
többletbevétele terhére biztosítsa. 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
99/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a TOP-1.4.1 kódjelű "Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban" című projekt keretében közbeszerzési eljárás megindítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
Ajánlattételi felhívást „Óvoda Felújítása, Bővítése, Átalakítása” tárgyban az alábbi 
módosításokkal: 

- Az Ajánlattételi felhívás címe az alábbiakra változik: 
 „Ajánlattételi Felhívás a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 kódjelű "Óvodai és 

bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban" tárgyában” 
 A kódszám és a pontos projektcím a teljes dokumentumban átvezetésre 

kerüljön. 
- Az Ajánlattételi felhívás 3) pontjában „A fejlesztés fő elemei” rész kiegészül a 

„parkoló építése” felsorolással. 
- Az Ajánlattételi felhívás 5) pontjában: A szerződés keretében a teljesítési 

határidő a munkaterület átadásától számított 6 hónap, azzal, hogy a teljesítés 
véghatárideje: 2018. december 31. 

- Az Ajánlattételi felhívás 7) pontjának 3. alpontjában a jótállás a Közbeszerzési 
törvényben általánosan elvárt hónap. 

- Az Ajánlattételi felhívás 10) pontjában az ajánlattételi határidő az Ajánlattéli 
Felhívás megjelentésétől számítottan legyen meghatározva. 

- Az Ajánlattételi felhívás 16) pontjában az Alkalmassági minimumkövetelmény 
első bekezdésében a 1342 m2 kerüljön meghatározásra. 

A Közbeszerzési Dokumentum IV. Vállalkozási szerződésben az önkormányzat adatai 
mellett a műszaki ellenőrre vonatkozó részt is ki kell tölteni. 
A Vállalkozási szerződés 44. pontjában „A kivitelezési munkához szükséges víz 
mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a vállalkozónak kell biztosítani.” 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
100/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a TOP-3.1.1 kódjelű "Kerékpárút építése Jászladányban" című projekt 
keretében közbeszerzési eljárás megindítására 
 



Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
Ajánlattételi felhívást „Jászladány Nagyközség kerékpárút hálózat építése” tárgyban az alábbi 
módosításokkal: 
 

- Az Ajánlattételi felhívás címe az alábbiakra változik: 
„Ajánlattételi Felhívás a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 kódjelű "Kerékpárút 
építése Jászladányban" tárgyában” 
A kódszám és a pontos projektcím a teljes dokumentumban átvezetésre 
kerüljön. 

- Az Ajánlattételi felhívás 4) pontjában a Kerékpáros létesítmény – I. szakasz: 
első mondata helyesen: „Az első szakasz a Jászladányi Móra Ferenc Általános 
Iskola előtt kezdődik az aszfalt gyalogjárda felújításával, 29,1 méter 
hosszban.” 

- Az Ajánlattételi felhívás 4) pontjában a Kerékpáros létesítmény – II. szakasz 6 
bekezdésének első mondata helyesen: „A piac szórt parkolójában 60 db 
kerékpár befogadására alkalmas tároló kerül kialakításra.  

- Az Ajánlattételi felhívás 6) pontjában a teljesítési határidő a hatályos 
Támogatási Szerződés szerint:2018. október 31. 

- Az Ajánlattételi felhívás 7) pontjában a hrsz. számok kerülnek feltüntetésre. 
- Az Ajánlattételi felhívás 8) pontjában az előleg a teljes ellenszolgáltatás 5%-

ának megfelelő összeg. 
- Az Ajánlattételi felhívás 8) pontjában a Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási 

lehetőséget biztosít valamennyi beszerzési rész esetében akként, hogy 
Vállalkozónak a teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is, de az 
előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított…” 

- Az Ajánlattételi felhívás 10) pontja az általánosan elfogadottak szerint kerül 
meghatározásra. 

- Az Ajánlattételi felhívás 10) pontjában a jótállás a Közbeszerzési törvényben 
általánosan elvárt hónap. 

- Az Ajánlattételi felhívás 11) pontjában az alkalmassági 
minimumkövetelményben:  
„M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 6 hónapban az ajánlattevő nem rendelkezik 
összesen minimum 1700 m hosszúságú útépítésre és/ vagy útfelújításra 
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, 
referenciával.” 

- Az Ajánlattételi felhívás 12) pontjában az ajánlattételi határidő az Ajánlattéli 
Felhívás megjelentésétől számítottan legyen meghatározva. 

- Az Ajánlattételi felhívás 22) pontjában a teljesítés határideje a hatályos 
Támogatási Szerződés szerint: 2018. október 31. 

Az Ajánlat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Jászladány Nagyközség 
kerékpárút hálózat építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban dokumentum vállalkozási 
szerződés tervezetében az önkormányzat adatai mellett a műszaki ellenőrre vonatkozó 
részt is ki kell tölteni.  
A vállalkozási szerződés IV. pont 2. alpontjában a „Szerződő Felek megállapodnak, 
hogy pótmunkára nincs lehetőség. Előleget Megrendelő a nettó vállalkozói díj 5 %-a 
erejéig biztosít. Az előleget Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 
napon belül köteles kifizetni. A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti nettó vállalkozói díj 
5%-át erejéig biztosíték nem kérhető.” 



A vállalkozási szerződés IV. pont 12. alpontjában „Vállalkozó 1 db előlegszámla, 3 db 
részszámla (25%-os, 50%-os és 75%-os teljesítés esetén) és 1 db végszámla 
benyújtására jogosult” 

A vállalkozási szerződés VI. pont 20. alpontjában „A kivitelezési munkához szükséges 
víz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a vállalkozónak kell biztosítani.” 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
101/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a TOP-3.2.1 kódjelű "Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen" 
című projekt keretében beszerzési eljárás megindításáról 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja az Ajánlat kérés 
elfogadását a Polgármesteri Hivatal Energetikai korszerűsítése tárgyban az alábbi 
módosításokkal: 
 

- Az Ajánlat Kérés címe az alábbiakra változik: 
Ajánlat kérés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 kódjelű "Épületenergetikai 
fejlesztések Jászladány településen" című projekt keretében 
A kódszám és a pontos projektcím a teljes dokumentumban átvezetésre 
kerüljön. 

- Az Ajánlat Kérés 3) pontjában az ajánlattételi határidő az Ajánlat Kérés 
megjelentésétől számított 30 napban legyen meghatározva. 

- Az Ajánlat Kérés 8) pontjában az ajánlatok bontásának határideje az Ajánlat 
Kérés megjelentésétől számított 30 napban legyen meghatározva. 

- Az Ajánlat Kérés 10.3 pontjában a szerződéskötés tervezett időpontja az 
ajánlatok bontását követő 15. nap.  

- Az Ajánlati Lapon a projekt kódszámát és címét át kell vezetni. 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 


