
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. június 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

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

Lovász Imre jegyző, 
Kun Mariann ügyintéző. 

 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli testületi 
ülésen megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő 
jelen van, Bagi Zsolt Arnold és Seresné Lados Éva képviselő jelezte távolmaradását, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja.  Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 
2 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 2 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 
258/2018. (VII. 27.) 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával 

kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi 
Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 



 2 

2./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 számú „Óvodai és bölcsődei 
szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán az 
„Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
 
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 

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos 
feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer 
átalakításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, melyet nem kíván 
szóban kiegészíteni. Átadja Lovász Imre jegyzőnek a szót egy rövid összefoglalás erejéig. 
 
Lovász Imre: a hulladékgazdálkodás kötelező önkormányzati feladat. Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat ezt a kötelező feladatot átruházta a Regio-Kom Társulásra. A 
feladatellátásra meghatározott cégeket lehet igénybe venni, államilag határozzák meg, hogy 
mely cégnek adják meg ezt az engedélyt. Korábban ezt a feladatot a NÜVI végezte, majd ezt 
követően a Regio-Kom Kft. átvette a feladatellátást, január 1-től pedig létrehoztak kft-ket és 
egyéb gazdálkodási szerveket, amelyek a feladatot elláthatják. A Jászság területén a Szelektív 
Nonprofit Kft-t hozták létre. Az előterjesztés arról szól, hogy fel kellene hatalmazni a Tárulást 
annak érdekében, hogy megköthesse a szükséges megállapodásokat ahhoz, hogy a Szelektív 
Nonprofit Kft. a kötelező önkormányzati feladatot elláthassa. Így például a hulladéktörvény 
alapján kötelező a Társulásnak átadnia a hulladékgazdálkodási létesítményeket a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához, valamint üzletrészt szerezne a Társulás a 
Szelektív Nonprofit Kft-ből. Ehhez szükséges, hogy az üzletrész átadási szerződést megkösse, 
így egy felhatalmazást kapna, szükséges továbbá a létesítő okirat módosítása. Ezen kívül 
bérleti szerződést kötne a közszolgáltatóval a Társulás, amelyhez a felhatalmazást kérik. A 
korábbi hulladékgazdálkodási szolgáltatást megszüntetné a Társulás, illetve részesedést 
szerezne a Szelektív Nonprofit Kft-ben, és felhatalmazná a vezető tisztségviselőt, hogy a 
részesedéshez szükséges dokumentumokat aláírhassa.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszony távollétében 
Szöllősi János képviselőt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság az írásos anyag 
elfogadását javasolja az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
259/2018. (VI. 27.) sz. határozata 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok 
teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer 
átalakításáról  

I. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében felhatalmazza a 
REGIO-KOM Térségi Kommunális Társulást, hogy átruházott hatáskörben eljárva 
1. a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító – közös tulajdonú – üzletrészt 

szerezzen, a Társulás képviselője az üzletrész-adásvételi szerződést megkösse, 
2. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft. létesítő okiratának 

módosítására hivatott jogügyletet létrehozza és mindazon további szükséges 
intézkedéseket megtegye, vagy azok megtételére másnak meghatalmazást 
adjon, melyek ahhoz szükségesek, hogy a cégadat-változásokat az illetékes 
Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezze, 

3. a Társulás képviselője a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és a 
Ht. 37/B. § szerint az önkormányzat részvételével működő Társulás 
tulajdonában álló hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, 
vagyonelemek üzemeltetéséhez szükséges bérleti szerződést a Szelektív 
Nonprofit Kft-vel megkösse, 

4. a Társulás képviselője az önkormányzat tulajdonában álló és a Ht. 37/B. § 
hatálya alá tartozó vagyon vonatkozásában a bérleti szerződést a 
Közszolgáltatóval megkösse, 

5. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés hatályba lépését követően a korábbi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéseket megszüntesse és a 
megszüntetésükhöz szükséges okiratokat aláírja, 

6. utólagos beszámoló mellett minden olyan további szükséges intézkedést 
megtegyen a hulladékgazdálkodási integráció érdekében, mely intézkedések az 
1-6. alpont szerinti határozatok megvalósításához szükségesek, de itt külön 
nevesítést nem nyertek. 

II. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében hozzájárul ahhoz, 
hogy a részesedése mellett működő gazdasági társaság a Szelektív Nonprofit Kft-
ben részesedést szerezzen és felhatalmazza a vezető tisztségviselőt, hogy a 
részesedésszerzéshez szükséges jogügyleteket dokumentáló okiratokat aláírja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ REGIO-KOM Térségi Kommunális Társulás 

 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 

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 számú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán az „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyben a második 
ponton belül az előterjesztésben nem szerepel a tervezői költségvetés, amely alapján a 
közbeszerzési eljárás becsült értékét nettó forintban meg kell állapítani. Ez az összeg 
153.402.706,- forint, mely bruttó 194.821.437,- forint, de a határozatba csak a nettó összeg 
kerül bele. A rendelkezésre álló anyagi fedezet a Támogatási Szerződés alapján 118.954.449,- 
Ft + 32.117.701,- ÁFA, összesen bruttó 151.072.150,- Ft. Itt látszik, hogy a tervezői 
költségvetés magasabb összeget határoz meg, mint ami rendelkezésre áll. A 
projektmenedzsment javaslata szerint ezt a közbeszerzési eljárást el kellene indítani, 
amelynek az lesz az első lépése, hogy az eljárási ajánlattételre hivatott 5 cég jogosultságát 
kellene biztosítani, ők majd nyilatkoznak, hogy rendelkeznek-e azokkal a jogosultságokkal, 
hogy ajánlattételt tudjanak adni. Vélhetően lesz olyan köztük, aki kedvező ajánlatot nyújt az 
önkormányzat számára, azaz belefér majd a bruttó 151.072.150,- forint költségbe, de erre 
nagyon kicsi az esély. Mivel magasabb a tervezői költségbecslés, mint a rendelkezésre álló 
összeg, az eljárás elindulhat, meg kell várni, hogy a vállalkozók milyen árajánlatot adnak, és 
annak tükrében újra kell tárgyalni, hogy elfogadja-e a testület azt az ajánlatot, vagy 
eredménytelenné nyilvánítja a közbeszerzést. Az önkormányzat rendelkezésre álló forrása 
bruttó 151.072.150,- forint. Ezt a döntést most azért kell meghozni, - bár folyamatosan 
átdolgozás alatt van a tervezői költségbecslés – hogy az eljárást el tudják indítani, és a 
szükséges nyilatkozatok beérkezzenek. Az eljárás elindításával még semmilyen 
kötelezettséget nem vállal az önkormányzat, egyelőre csak arról tájékoztatják a vállalkozókat, 
akik majd ajánlatot szeretnének adni, hogy mennyi a tervezői becsült érték, és ehhez képest az 
önkormányzatnak mennyi a fedezete. A vállalkozók majd eldöntik, hogy milyen ajánlatot 
tudnak nyújtani. A 2018. december 31-i kivitelezési határidőre módosítást kértek, így a 
módosított határidő 2019. április 30. 
 
Szöllősi János: az előterjesztés első bekezdésében 170 millió forintos vissza nem térítendő 
támogatásról van szó, a 2./ pontban pedig 151.072.150,- forint. A majdnem 19 millió forintos 
különbség miből adódik? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: tervezői és műszaki ellenőri költségek, valamint a 
projektmenedzser és a közbeszerzést lebonyolító cég megbízása. Az építésre maradt a bruttó 
151.072.150,- forint.  
 
 Szöllősi János: megköszöni a tájékoztatást.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a  szóbeli 
kiegészítéssel az előterjesztést? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
260/2018. (VI. 27.) sz. határozata 
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A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 számú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” című projekt kapcsán az „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) TOP-1.4.1-
15-JN1-2016-00034 azonosítószámú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” című projektje pozitív támogatói döntésben részesült, 170.000.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatási intenzitás: 100 %. 

 
1./  Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban”című projekt tárgyban Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós 
értékhatár alatt nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt közbeszerzési tervében 
foglaltak szerint.  
2./ A Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat megvizsgáltuk a becsült érték 
alátámasztására vonatkozó tervezői költségvetést, amely alapján a közbeszerzési 
eljárás becsült értékét (nettó) 153.402.706,- Ft-ban állapítjuk meg, a rendelkezésre álló 
anyagi fedezet a Támogatási Szerződés alapján 118.954.449,- Ft + 32.117.701,- ÁFA, 
összesen bruttó 151.072.150,- Ft 
3./ A Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a 
fenti tárgyú építési beruházási feladatok ellátására ajánlattételre felkért szervezetek 
kiválasztására vonatkozóan dönt abban, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá 
tartozó beszerzésre irányuló ajánlattételi eljárásban ajánlattételre az alábbi 
szervezeteket kéri fel: 

1. Pócs és Társa KFT. Székhely:5100 Jászberény, Bakki József út 27. Ügyvezető: 
Pócs Tibor Email: pocstibor@invitel.hu 

2. Keresztesi András E.v Székhely:5137 Jászkisér, Dobó út 23. Ügyvezető: 
Keresztesi András, Email: keresztesi.andras.info@gmail.com. 

3. Redpedro – Bau KFT. Székhely:3384 Kisköre, Dózsa György út 6. Ügyvezető: 
Piroska Péterné, Email: redpedro@freemail.hu. 

4. V - Kristály ’95 KFT. Székhely:5130 Jászapáti, István Király út 19-21., 
Ügyvezető: Vágó Csaba, Email: info@vkristaly95kft.hu. 

5. JÁSZ – TERRA KFT. Székhely:1089 Budapest, Kőris utca 9.2. em. 20. ajtó 
Ügyintézés:Jánoshida, Fő utca 72/a,Ügyvezető:Pesti Róbert,Email:jasz-
terra@pr.hu 

 
4./ Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy amennyiben a felhívott cégek, 
a mellékelten előkészített Ajánlatkérő által megküldendő Előzetes nyilatkozatkérésre 
megfelelően nyilatkoznak (referencia és kizáró okok tekintetében), akkor a 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában elkészített, mellékelt Ajánlattételi felhívás és a 
Közbeszerzési dokumentum kerüljön megküldésre részükre, tekintettel arra, hogy 
teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplők, tehát Ajánlatkérő az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, 
az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és mikro-, kis- vagy középvállalkozások 
részvételét biztosítva járt el. 

5./ Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tárgyi eljárásban 
Bírálóbizottsági tagokként megbízza az alábbi személyeket: 
Lóczi István szakértelem: közbeszerzés tárgya szerinti műszaki 
Lovász Imre szakértelem: jogi 
Mezei Norbert szakértelem: pénzügyi 
Dr. Weisz Gyula: szakértelem: közbeszerzési 




