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XIII. 
 
 
 
 

Iktatószám: 278-7/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     
 

2018. május 2-án megtartott,  
n y í l t , s o r o n  k í v ü l i ,  k i b ő v í t e t t  üléséről 

  

96/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

97/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Napirend elfogadására 
 

98/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat pályázat benyújtására önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések - Baross úti 
általános iskola tornaterem felújításának - támo-
gatására 
 

99/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a TOP-1.4.1 kódjelű "Óvodai és bölcső-
dei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban" cí-
mű projekt keretében közbeszerzési eljárás meg-
indítására 
 

100/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a TOP-3.1.1 kódjelű "Kerékpárút építése 
Jászladányban" című projekt keretében közbe-
szerzési eljárás megindítására 
 

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 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. május 2-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 
PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA n y í l t,  s o r o n kívü-
li, kibővített ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
 
Jelen vannak:   

 
Tóth Imre 
Bertalan László 
Gyárfás Lajos 
Major Antal 

  4 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
 
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
 Major Ferencné    alpolgármester 
 Mezei Norbert   pénzügyi osztályvezető  
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Seresné Lados Éva   képviselő 
 Dr. Bakos Beáta   képviselő 
 Szöllősi János   képviselő 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
 Dankó Zoltán   főépítész 
  
    

Tóth Imre levezető elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megál-
lapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Bagi Zsolt Arnold 
távolléte miatt felkérte az ülés levezetésére. Donkó Veronika és Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
előre jelezte távolmaradása okát. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet 
Gyárfás Lajos hitelesítse.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Gyárfás Lajost jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határo-
zatot hozza: 
 
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 Bizott-
sági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gyárfás Lajost jelöli ki.  

Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
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Tóth Imre levezető elnök: a meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket 
mindenki megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki fogadja el a 4 nyílt napirendi pontból álló napi-
rendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határoza-
tot hozza: 
 
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 következő-
képpen fogadja el: 

 
N a p i r e n d : 

1./ Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések - 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 te-
lepülésen" 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 
 

 
1. NAPIRENDI   PONT 

Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - 
Baross úti általános iskola tornaterem felújításának - támogatására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
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Tóth Imre levezető elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az előterjesztést? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszönti a jelen lévőket. A Belügyminisztérium 
írt ki pályázatot, amelynek különböző jogcímei vannak. Ezen jogcímek közül az elmúlt két 
évben járdafelújításra nyújtott be és nyert pályázatot az önkormányzat. Kb. két héttel ezelőtt 
jelent meg a pályázati kiírás, melyet követően egyeztetést folytattak arról, hogy milyen jog-
címen lenne érdemes pályázatot benyújtani. Mivel az elmúlt két évben járdafelújításra nyertek 
támogatást, így nem láttak esélyt arra, hogy ugyanezen a jogcímen ismét nyerhetne az önkor-
mányzat. Az elmúlt években, és idén is lehet tornaterem és sportcsarnok építésére, felújítására 
is pályázatot benyújtani. A támogatás mértéke 20.000.000.- forint, amely 85 %-nak felel meg, 
ehhez kell hozzátenni a minimum 15 %-os önerőt. Mivel a Baross úti iskola tornaterme rend-
szeresen beázik, felújításra szorul, valamint a szellőztetése sem megoldott, célszerűnek tartot-
ták erre a célra pályázat benyújtását. Dankó Zoltán főépítész segítségét kérték a lehetőségek 
felmérésére. Ennek kapcsán felmerült a bővítés lehetősége is, amely során szélesítenék és 
nyújtanák is a tornatermet, olyan mértékben, hogy egy szabvány méretű kézilabda pálya ki-
alakítása is megvalósulhasson. Főépítész úr a felmérést követően arról tájékoztatott, hogy az 
épület alapszerkezete a szélesítésre nem ad lehetőséget, így csak nyújtásról lehetne szó, ami 
azt jelenti, hogy egy 12x12 méteres résszel bővülhetne a tornaterem. Elkészített egy költség-
becslést is, amely szerint mindez több mint 43.000.000.- forintba kerülne. Mivel az önkor-
mányzatnak nem áll rendelkezésére megfelelő forrás, megkeresték az intézmény fenntartóját 
is. A személyes egyeztetésen tájékoztatták a KOSZISZ-t arról, hogy az önkormányzat a szük-
séges 15 %-os önerőn kívül nem tud nagyobb összeget hozzátenni a projekt megvalósulásá-
hoz. Az eddigi tapasztalatok és a pályázati kiírás kapcsán kiderült, hogy nem az idei költség-
vetést fogja érinteni a beruházás. A fenntartó azt javasolta, hogy a bővítés most ne szerepeljen 
a pályázatban, de a felújítás során a nyílászárók cseréje, a légtechnikai berendezések elhelye-
zése, és minden más olyan formában valósuljon meg, hogy egy esetleges későbbi bővítésre 
lehetőséget teremtsen, mivel terveik között szerepel pályázat benyújtásra. Így készült el a 
mellékelt költsébecslés, amelyben az szerepel, amibe ténylegesen bekerül majd a felújítás, 
mivel a részletes költségbecslést csatolni kell a pályázathoz. A tervezett beruházások között 
szerepel a padló cseréje sportpadlóra, a lapos tetős részen a tető teljes felújítása, homlokzat 
felújítása, szigetelése, egységesítése, a szellőzés megoldása. Mindez összesen 27.417.000.- 
forintot jelent. Tóth Gáborral, a KOSZISZ igazgatójával egyezetett, tájékoztatta arról, hogy a 
költségbecslés alapján összesen bruttó 36.561.000.- forint az az összeg amellyel megvalósít-
ható a tervezett felújítás. Jelezte, hogy a kb. 13 millió forint összeget hozzá tudják tenni, ha 
nyer a pályázat. Úgy gondolta, hogy a képviselő-testület részéről elegendő lenne egy elvi ha-
tározat a pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról, azonban pénzügyi osz-
tályvezető úr jelezte, hogy a részletes költségbecslés is szükséges a pályázati kiírás szerint. 
Szükség volt egy fenntartói hozzájárulásra is a KOSZISZ részéről, ezt meg is kapták. Mivel a 
tervezett költségbecslés több, mint amire pályáznak, így okafogyottá válik a 15 % önerő ki-
számítása.  

Tóth Imre levezető elnök: Ha jól értelmezi, akkor 36 millió forintos költségvetés mellett, 20 
millió forintot kaphatnak pályázati forrásból, 3 millió forint körül lenne az önkormányzat ré-
széről az önrész, a fennmaradó összeget pedig a fenntartó adná.  

Major Antal: Jónak tartja, hogy úgy végzik el a felújítást, hogy bővítésre is legyen lehetőség 
a jövőben. Kérdése, hogy ha a fenntartó a jövőben pályázatot nyer a bővítésre, akkor hogy 
alakul a tulajdonjog? 

Mezei Norbert: A Baross úti iskola épülete, és így a tornaterem is az önkormányzat tulajdo-
na, a fenntartó csak a tulajdonos hozzájárulásával pályázhat. Ha a KOSZISZ pályázatot nyer a 
bővítésre, azzal az önkormányzat vagyonát növeli.  
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Bertalan László: Nem világos számára, hogy a jövőben bővítésre akar majd pályázni a fenn-
tartó, vagy arra az összegre, amelyet a felújítás költségei, a szellőztetés megvalósítása során 
felmerülő költségek jelentenek részükre? Ha az általuk vállalt összeget mégsem teszik hozzá a 
beruházáshoz, akkor mit fog tenni az önkormányzat? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A bővítésre fognak majd pályázni, a felújítás 
költségeit a jövő évi költségvetésbe fogják betervezni. A bővítésre jelenleg nem áll rendelke-
zésükre forrás, de a szellőztetés kapcsán keletkező többlet költségekről tájékoztatta Tóth Gá-
bort, aki azt a választ adta, hogy ezt az összeget be tudják tervezni a 2019. évi költségvetés-
ükbe. Ha mégsem biztosítják az ígért összeget, az önkormányzat legfeljebb nem valósítja meg 
a pályázatot, mivel nem áll rendelkezésre a szükséges önerő.  

Mezei Norbert: Ha nyer a pályázat, a kivitelezést elég akkor megkezdeni, amikor az anyagi 
források rendelkezésre állnak, mivel 2019. december 31-ig kell megvalósítani. Az országos 
szinten rendelkezésre álló forrást figyelembe véve, valószínűleg kevés pályázat fog nyerni. 
Így, hogy az önkormányzat nagyobb önerőt tesz hozzá, és azzal, hogy több települést is ki-
szolgálhat az épület talán nőnek az esélyek. Túl nagy kockázatot nem vállal az önkormányzat, 
akár vissza is tudnak majd lépni. 

Bertalan László: Bele lehetne írni a pályázatba, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola diákjait 
is fogadni tudná a tornaterem? Növelné a pályázat esélyeit? 

Mezei Norbert: Információi szerint éppen ezért terveznének bővítést, mert az iskola tanulói 
számára is kevés a hely, jó lenne, ha egyszerre két osztály tudná használni. Azonban a bővítés 
csak a távolabbi tervek között szerepelhet.  

Dankó Zoltán: Az egyeztetések során a klíma kérdésénél felmerült, hogy nyáron, amikor már 
nagyon meleg van nincs tanítás. Azonban a tornaterem rendezvényteremként is funkcionál, 
ezzel lehet indokolni a beruházás szükségességét.  

Tóth Imre levezető elnök: Kérdi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek pályázat benyújtását önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Baross 
úti általános iskola tornaterem felújításának - támogatására, melyet a bizottság 4 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
98/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Ba-
ross úti általános iskola tornaterem felújításának - támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja pályázat be-
nyújtását Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tör-
vény 3. melléklet II. 2. pont b) alpontjában meghatározottak szerint a Belügyminiszté-
riumhoz, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati 
kiírásra, a Baross úti általános iskola tornaterének felújítására az előterjesztésben fog-
laltak szerint.  
A pályázat teljes költsége: 36 561 000,- Ft 
Támogatás összege: 20 000 000,- Ft 
Önerő: 16 561 000,- Ft 
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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 többletbevé-
tele terhére biztosítsa. 

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

Előterjesztés a TOP-1.4.1 kódjelű "Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászla-
dányban" című projekt keretében közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Major Ferencné alpolgármester, 
 TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője 

 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e ki-
egészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót Major Fe-
rencné alpolgármesternek, mivel ő tartja a kapcsolatot a közbeszerzést lebonyolító céggel. 
Tájékoztatásul annyit mond a következő három napirendi pont kapcsán, hogy a megnyert 
TOP pályázatok esetében megvannak az engedélyes tervek, ami alapján ki tudják írni a köz-
beszerzési eljárást. Ennek eredményeképpen jelentkeznek majd a kivitelezők. A megfelelő 
kivitelező kiválasztására 30 nap áll majd rendelkezésre.  

Tóth Imre levezető elnök: Felkéri Major Ferencné alpolgármestert, ismertesse a napirendi 
pontot.  

Major Ferencné: Az elmúlt héten egyeztetett a TOP-Szakértő céggel, és kérte, hogy az ülé-
sen legyen jelen képviselőjük, aki részletes tájékoztatást tud nyújtani, erre azonban nem került 
sor. A továbbiakban felsorolja azokat a kiegészítéseket és módosításokat, amelyekkel elfoga-
dásra javasolja a mellékelt dokumentációt. Időközben egyeztetett a menedzsmenttel, az ő ja-
vaslataik alapján teszi meg a kiegészítéseket. Ennek alapján javasolja, hogy az Ajánlattételi 
felhívás címe a projekt kódszáma és teljes címe legyen, amely a teljes dokumentumban kerül-
jön átvezetésre. Javasolja, hogy az Ajánlattételi felhívás 3) pontjában „A fejlesztés fő elemei” 
résznél a „parkoló építése” is kerüljön nevesítésre. Az 5) pontban a teljesítési határidő a mun-
katerület átadásától számított 6 hónap legyen véleménye szerint, azzal, hogy a teljesítés vég-
határideje: 2018. december 31. Az Ajánlattételi felhívás 7) pontjának 3. alpontjában a jótállás 
idejét kellene meghatározni. Javasolja, hogy a 10) pontban szereplő ajánlattételi határidő az 
Ajánlattéli Felhívás megjelentésétől számítottan legyen meghatározva. Az Ajánlattételi felhí-
vás 16) pontjában az Alkalmassági minimumkövetelmény első bekezdésében a 1342 m2 ke-
rüljön meghatározásra. A Közbeszerzési Dokumentum IV. Vállalkozási szerződésben az ön-
kormányzat adatai mellett a műszaki ellenőrre vonatkozó részt is ki kell tölteni. Meg kell ha-
tározni továbbá, hogy a kivitelezési munkálatokhoz szükséges vízmennyiséget és az elektro-
mos energia mennyiségét melyik fél biztosítsa. Várja az esetleges javaslatokat, kérdéseket. 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, javaslata az 
írásos anyaggal, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Dankó Zoltán: Javasolja, hogy a jótállás ideje, a Közbeszerzési törvényben általánosan elvárt 
hónapban legyen meghatározva, valamint, hogy a kivitelezéshez szükséges energia- és víz-
mennyiséget a vállalkozó biztosítsa. 
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Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, van-e más javaslat? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Ajánlattételi felhívást „Óvoda Felújítása, Bővítése, Átalakítása” tárgyban (to-
vábbiakban: Ajánlattételi felhívás) 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 szol-
gáltatások 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 építé-
se” felsorolással. 
Az Ajánlattételi felhívás 5) pontjában: A szerződés keretében a teljesítési határidő a munkate-
rület 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 megje-
lentésétől számítottan legyen meghatározva. 
Az Ajánlattételi felhívás 16) pontjában az Alkalmassági minimumkövetelmény első bekezdé-
sében 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.” 
 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot 
hozza: 
 
99/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a TOP-1.4.1 kódjelű "Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászla-
dányban" 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 kerül-

jön. 
- 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 ha-

táridő 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. 
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- 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 

 
3. NAPIRENDI   PONT 

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 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi Major Ferencné alpolgármestert, kívánja-e kiegészíteni az 
írásos anyagot? 

Major Ferencné: A kerékpárút építése kapcsán szintén elkészült az ajánlattételi felhívás, és 
az ajánlattételi dokumentáció. Az előző napirendi ponthoz hasonlóan itt is javasolja, hogy az 
Ajánlattételi felhívás címe a projekt kódszáma és teljes címe legyen, amely a teljes dokumen-
tumban kerüljön átvezetésre. Néhány adat helytelenül szerepel az anyagban, amelyeket javí-
tani kell, így például az Antal Mihály Alapítványi Iskola helyett a Móra Ferenc Általános Is-
kolát kell feltüntetni, valamint a piac parkolójában nem 6, hanem 60 db kerékpár befogadásá-
ra alkalmas tároló kerül majd kialakításra. Javasolja, hogy a teljesítési határidő a hatályos 
Támogatási Szerződés szerint: 2018. október 31. legyen. Az Ajánlattételi felhívás 7) pontjá-
ban a hrsz. számok kerüljenek feltüntetésre. A 8) pontban szereplő előleg a teljes ellenszolgál-
tatás 5%-ának megfelelő összeg legyen, valamint a számlázás során négy számla készüljön, a 
25%-os, 50 %-os, 75 %-os, és a 100 %-os teljesítéskor. Javasolja, hogy az Ajánlattételi felhí-
vás 10) pontja az általánosan elfogadottak szerint kerüljön meghatározásra, továbbá a jótállás 
a Közbeszerzési törvényben általánosan elvárt hónap legyen. A felhívás 11) pontjában az al-
kalmassági minimumkövetelményben 1700 m hosszúságú út kerüljön meghatározásra. A 12) 
pontban az ajánlattételi határidő az Ajánlattéli Felhívás megjelentésétől számítottan legyen 
meghatározva. Javasolja, hogy a 22) pontjában a teljesítés határideje a hatályos Támogatási 
Szerződés szerint: 2018. október 31. legyen. A vállalkozási szerződés tervezetében az önkor-
mányzat adatai mellett a műszaki ellenőrre vonatkozó részt is ki kell tölteni. Javasolja továb-
bá, hogy az előleg a nettó vállalkozói díj 5 % -a legyen. A vállalkozási szerződés IV. pont 12. 
alpontjában szerepeljen, hogy a vállalkozó 1 db előlegszámla, 3 db részszámla (25%-os, 50%-
os és 75%-os teljesítés esetén) és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Javasolja, hogy a 
kivitelezési munkához szükséges víz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét ebben 
az esetben is a kivitelező biztosítsa. 
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Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzot-
takkal kapcsolatban? 

Major Antal: Két szakasz szerepel az anyagban, az egyik a Templom előtti, a másik az Or-
vosi Rendelő előtti. De szerepel még a Tiszasülyi út egy szakasza is, ez melyik részt jelenti?  

Major Ferencné: Az első szakaszként jegyzett főváz, az iskola épületétől egészen a Jász-
Föld Zrt. központjáig tart. A második szakasz a Rendőrség sarkától a piactéren át, az Orvosi 
Rendelő hátsó részéig tart majd, ahol egy kerékpártároló kerül majd kialakításra.  

Bertalan László: A kerékpárút kapcsán volt szó arról, hogy a kerékpár tárolóknál kamerák 
kerülnek felszerelésre. Ez kimaradt, esetleg nem fért bele a költségvetésbe? Fontosnak tartja a 
közbiztonság szempontjából, számítottak rá, hogy a pályázat kapcsán erre lesz lehetőség.  

Major Ferencné: Meg kell néznie a részletes költségvetést, hogy választ tudjon adni. A ter-
vezett költségeket sajnos már így is túllépték.  

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi ki az, aki 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 kerül-
jön. 

- 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 hossz-
ban.” 

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

- Az Ajánlattételi felhívás 6) pontjában a teljesítési határidő a hatályos Támoga-
tási 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 Vállalko-
zónak 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 minimumkövetel-
ményben:  
„M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldé-
sétől visszafelé számított 6 hónapban az ajánlattevő nem rendelkezik összesen 
minimum 1700 m hosszúságú útépítésre és/ vagy útfelújításra vonatkozó, szer-
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ződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, referenciá-
val.” 

- 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 Támo-
gatási Szerződés szerint: 2018. október 31. 

Az Ajánlat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Jászladány Nagyközség kerék-
párút hálózat építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban dokumentum vállalkozási szer-
ződés 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 benyújtá-
sára jogosult” 

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

 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határoza-
tot hozza: 

 
100/2018. (V.2.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a TOP-3.1.1 kódjelű "Kerékpárút építése Jászladányban" című projekt kereté-
ben közbeszerzési eljárás megindítására 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Aján-
lattételi felhívást „Jászladány Nagyközség kerékpárút hálózat építése” tárgyban az alábbi mó-
dosításokkal: 
 

- 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 kerül-
jön. 

- 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 hossz-
ban.” 

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

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

- Az Ajánlattételi felhívás 7) pontjában a hrsz. számok kerülnek feltüntetésre. 
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- 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 Vállalko-
zónak 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 minimumkövetel-
ményben:  
„M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldé-
sétől visszafelé számított 6 hónapban az ajánlattevő nem rendelkezik összesen 
minimum 1700 m hosszúságú útépítésre és/ vagy útfelújításra vonatkozó, szer-
ződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, referenciá-
val.” 

- 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 Támo-
gatási Szerződés szerint: 2018. október 31. 

Az Ajánlat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Jászladány Nagyközség kerék-
párút hálózat építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban dokumentum vállalkozási szer-
ződés 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 benyújtá-
sára 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 
 
 
4. NAPIRENDI   PONT 

Előterjesztés a TOP-3.2.1 kódjelű "Épületenergetikai fejlesztések Jászladány települé-
sen" című projekt keretében beszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Major Ferencné alpolgármester, 
 TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője 
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Tóth Imre levezető elnök: Felkéri Major Ferencné alpolgármestert, ismertesse a napirendi 
pontot! 
Major Ferencné: Ez esetben egy egyszerű beszerzésről van szó, mivel a nettó építési költség 
a közbeszerzési értékhatár alatt van. Az előzőekhez hasonlóan itt is javasolja, hogy a cím a 
projekt kódszáma és teljes címe legyen, amely a teljes dokumentumban kerüljön átvezetésre. 
Az ajánlattételi határidő az Ajánlat Kérés megjelentésétől számított 30 napban legyen megha-
tározva. Az ajánlatok bontásának határideje az Ajánlat Kérés megjelentésétől számított 30 
napban legyen meghatározva, a szerződéskötés tervezett időpontja az ajánlatok bontását köve-
tő 15. nap legyen. Az Ajánlati Lapon pedig a projekt kódszámát és címét át kell vezetni. 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata az írásos anyag-
gal vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztésben szereplő Ajánlat kérést 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 fej-
lesztések Jászladány településen" című projekt keretében 
A kódszám és a pontos projektcím a teljes dokumentumban átvezetésre kerül-
jön. 

- Az Ajánlat Kérés 3) pontjában az ajánlattételi határidő az Ajánlat Kérés megje-
lentésétől 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 aján-
latok bontását követő 15. nap.  

- Az Ajánlati Lapon a projekt kódszámát és címét át kell vezetni. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
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 módosítá-
sokkal: 
 

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

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




