
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. június 8-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László, 
Bagi Zsolt Arnold, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Tóth Imre, Szöllősi János 7 fő 
képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Gyárfás Lajos 2 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Lóczi István aljegyző. 

 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli testületi 
ülésen megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő 
jelen van, Dr. Bakos Beáta és Gyárfás Lajos képviselő jelezte távolmaradását, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja.  Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 
1 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve 
módosító javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 1 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
218/2018. (VI. 8.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

 
N a p i r e n d :  
 
1./ Előterjesztés a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok biztosítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
  
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi belterületi utak felújításával, valamint a 
településfejlesztés, településüzemeltetés ellátása érdekében építőanyagok beszerzésével 
kapcsolatos írásos árajánlatokat mindenki megkapta. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi 
bizottság megtárgyalta, és a testületnek elfogadásra javasolja a mart aszfaltos útra a Requin-
General Kft. árajánlatának elfogadását, valamint a NÜVI részére az anyagbeszerzésre szintén 
a Requin-General Kft. árajánlatának elfogadását javasolja.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el pénzügyi 
bizottság javaslatára a mart aszfaltos útépítési munkálatok elvégzésére a Requin-General Kft. 
árajánlatának elfogadását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
219/2018. (VI. 8.) sz. határozata 

 
Jászladány belterületi utak felújításával kapcsolatosan kivitelező kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Jászladány belterületi utak 
felújítási munkálataira beérkezett árajánlatok közül a Requin-General Kft. (4813 
Gyüre, Vörösmarty Mihály u. 7.) árajánlatát fogadja el 24.000.000,- forint + 
6.480.000,- forint Áfa, azaz mindösszesen 30.480.000,- forint értékben. 
Képviselő-testület a munkálatok költségeit, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében biztosítja az erre a célra elkülönített összegből, valamint a 2017. évi 
maradványból. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Requin-General Kft. 4813 Gyüre, Vörösmarty Mihály u. 7. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy a településfejlesztés, településrendezés érdekében a NÜVI a 
szükséges munkák elvégzéséhez kapcsolódó építőanyagokat megvásárolhassa és elfogadja a 
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb Requin-General Kft. árajánlatát? 




