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XIX. 
 
 
 
 

Iktatószám: 278-11/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     
 

2018. július 19-én megtartott,  
n y í l t , s o r o n  k í v ü l i  üléséről 

  

137/2018. (VII.19.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 

138/2018. (VII.19.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Napirend elfogadására 
 

139/2018. (VII.19.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a Jászladány, 6222-10/2013. iktatószámú 
vízjogi létesítési engedélyben szereplő és meg-
épült csapadékvíz elvezető csatornahálózat vízjo-
gi üzemeltetési engedélyezési terveinek elkészíté-
sére kivitelező kiválasztására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. július 19-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 
PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA n y í l t,  s o r o n kívüli 
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
 
Jelen vannak:   

 
Bagi Zsolt Arnold  
Gyárfás Lajos 
Bertalan László 
Donkó Veronika 
Major Antal 

  5 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
 
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné    alpolgármester 
 Mezei Norbert   pénzügyi osztályvezető  
 Göröcs László   mb. intézményvezető   
   

Bagi Zsolt Arnold elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megálla-
pítja, hogy a bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Drávuczné Karkus 
Zsuzsanna és Tóth Imre előre jelezte távolmaradása okát. Javasolja, hogy a bizottság üléséről 
készült jegyzőkönyvet Bertalan László hitelesítse.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Bertalan Lászlót jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határo-
zatot hozza: 
 
137/2018. (VII.19.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. július 19-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bi-
zottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bertalan Lászlót jelöli ki.  

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

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
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Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki fogadja el az 1 nyílt és 1 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
138/2018. (VII.19.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. július 19-i soron kívüli ülés napirendjét a követke-
zőképpen fogadja el: 

 

N a p i r e n d : 

1./ Előterjesztés a Jászladány, 6222-10/2013. iktatószámú vízjogi létesítési engedély-
ben szereplő és megépült csapadékvíz elvezető csatorna hálózat vízjogi üzemelte-
tési engedélyezési terveinek elkészítésére kivitelező kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
Zárt ülés: 
 
 
2./ Előterjesztés a Jászladány, Nagydabi u. 58. szám (2799 hrsz.) alatti önkormány-

zati ingatlan értékesítésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

  

Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
 

1. NAPIRENDI   PONT 

Előterjesztés a Jászladány, 6222-10/2013. iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben sze-
replő és megépült csapadékvíz elvezető csatorna hálózat vízjogi üzemeltetési engedélye-
zési terveinek elkészítésére kivitelező kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszönti a bizottság tagjait. Átadja a szót 
Göröcs László mb. intézményvezetőnek. 

Göröcs László: 2012-2013-ban épült meg a Nyár, Szélmalom, Iskola, és Szép utcákban a 
csapadékvíz elvezető hálózat, azonban a létesítési és üzembe helyezési engedélyezés nem 
történt meg. Ahhoz, hogy ez utólag megvalósuljon szükséges az említett csatornahálózat víz-
jogi üzemeltetési engedélyezési dokumentációjának elkészítése. Az írásos anyag a terv doku-
mentáció elkészítésére vonatkozó három árajánlatot tartalmazza.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Kéri Major Ferencné alpolgármestert, tájékoztas-
sa a bizottságot arról, hogy hogyan derült fény erre a hiányosságra. 

Major Ferencné: A vízjogi üzemeltetési engedély egy meghatározott időintervallumra szól, 
miután hosszabbítását kell kérni. A tavalyi évben a pályázat egy monitoring ellenőrzése zaj-
lott, amely során jelezték az önkormányzat felé, hogy 2018. április 30-val le fog járni a vízjo-
gi üzemeltetési engedély, és felhívták a figyelmet arra, hogy időben indítsák meg a hosszabbí-
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tás kérését. Ennek megindítása során derült fény arra, hogy a 3-as ütemen túl vannak még 
olyan csatornák, amelyek nem rendelkeznek a szükséges üzemeltetési engedéllyel, amely nél-
kül a többi engedély sem hosszabbítható meg, illetve szeretnék, ha a meglévő csatornahálózat 
most már teljes egészében engedéllyel rendelkezne.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Ha jól érti, akkor minden csatornára egy bizonyos idő után le fog 
járni az engedély? 

Major Ferencné: Igen, az üzemeltetési engedély egy határozott időre szól, így mindig a 
hosszabbítását kell kérni. A probléma az, hogy a településen három ütemben épültek csator-
nák, valamint a közfoglalkoztatás keretében is. Ezért az engedélyek nincsenek összhangban, 
illetve az évente megépülő csatornákra nem történ meg az üzemeltetési engedély kérése. Az 
engedélyező hatóság javasolta, hogy egységesen kérjék meg az engedélyt, ehhez a hiányzó 
tervdokumentációkat el kell készíteni.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Az üzemeltetési engedély hiánya mit von maga után? 

Major Ferencné: A csapadékvíz elvezetés 3. ütem fenntartása 10 évre szól, amelynek jelen-
leg a felénél járnak. Ha idén nem, jövőre biztosan várható ellenőrzés, az önkormányzat pedig 
a pályázatban vállalta a feladatot.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy miből tudja 
ennek költségeit finanszírozni az önkormányzat: 

Mezei Norbert: Az iparűzési adó terhére. 

Major Antal: Elég magas a költsége, és ha jól érti, a jövőben több ilyen eset is várható, ér-
demes erre felkészülni a költségvetés tervezésekor.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A mellékelt árajánlatok azonban nem a négy 
említett utca csatornáira vonatkoznak, hanem mindarra, amely esetében nem készült el a terv-
dokumentáció. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a három beérkezett árajánlat közül a legkedvezőbb, a KSK Mérnöki Vállalkozási 
Iroda Kft. ajánlatának elfogadását? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 
javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
139/2018. (VII.19.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladány, 6222-10/2013. iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben szereplő 
és megépült csapadékvíz elvezető csatornahálózat vízjogi üzemeltetési engedélyezési ter-
veinek elkészítésére kivitelező kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladány, 
6222-10/2013. iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben szereplő és megépült csapa-
dékvíz elvezető csatorna hálózat vízjogi üzemeltetési engedélyezési terveinek elkészíté-
sére a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda 
Kft. ajánlatának elfogadását 960.000.- forint + Áfa összegben, melynek költségét az ön-
kormányzat a 2018. évi iparűzési adó bevételéből biztosítja. 

 




