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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én 

17,30-kor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Vas Ildikó, Tormási Zoltán, Forgó Istvánné, Kiss 

Ferenc, Varga Imre, Beke Albertné, Tóth István és Hajagos Antal 
képviselők. 

 
Távol van: Túri István képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

 
Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselők, polgármester (10 fő) közül (9) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  
 

1.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2009. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Támogatás kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt vízjogi létesítési 
engedélyes terveinek elkészítésére kiírt pályázat eredményhirdetése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 
1.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2009. évi zárszámadása 
 
Pap Sándor polgármester: A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás elkészítette a 
2009. évi gazdasági, pénzügyi beszámolóját a zárszámadást. A mellékelt előterjesztés – 
melyet a Társulás készített el - tartalmazza az előző év bevételeinek és kiadásainak 
alakulását, a pénzmaradvánnyal történő elszámolást, a Kistérség vagyoni helyzetének 
alakulását valamint értékeli a Társulás feladatellátását.  
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés alapján a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 2009. évi zárszámadásának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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17/2010. Kt. hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
2009. évi zárszámadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskemét 
és Térsége Többcélú Társulás 2009. évi zárszámadásáról szóló 
beszámolót Pap Sándor polgármester előterjesztése szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

2.) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 2.000 e/Ft van 
beállítva a civil szervezetek és egyéb támogatás címen. Ezeket a támogatásokat abban az 
esetben lehet odaítélni, amennyiben kérelmezik és a kérelmeket a képviselő-testület 
jóváhagyja.  
A következő szervezetek kértek támogatást: Nyárlőrinci Polgárőrség 300 e/Ft, Jigoro Kano 
Judo Sportegyesület 820 e/Ft, Labdarúgó Sport Klub 850 e/Ft.  
Javasolja a képviselő-testületnek a fenti összegek elfogadását a Judo Sportegyesület 
kivételével. Az egyesület a tavalyi évben 50 e/Ft támogatásban részesült. Az 
önkormányzat az elmúlt évben támogatott még egy nyárlőrinci sportolót, az elhunyt 
Kövecse Jánost, 60 e/Ft-tal. Javasolja a két összeg összevonását, és a Judo 
Sportegyesület részére 110 e/Ft támogatás biztosítását. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javasolt 
támogatási összegekkel, azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatás fejében a judo szakkör 
újból rendszeresen működjön az iskolában. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Jigoro Kano Judo 
Sportegyesület 110 e/Ft-tal történő támogatását azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatás 
fejében a judo szakkör újból rendszeresen működjön az iskolában. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
18/2010. Kt. hat. 
Jigoro Kano Judo Sportegyesület 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jigoro Kano 
Judo Sportegyesületet 110 e/Ft támogatásban részesíti, mely 
összeggel 2010. december 31-éig köteles elszámolni. 
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A képviselő-testület egyúttal felhívja az egyesület elnökének a 
figyelmét, hogy a támogatás feltétele, hogy a judo szakkör 
rendszeresen működjön az általános iskolában. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci Polgárőrség 
300 e/Ft-tal és a Labdarúgó Sport Klub 850 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Tormási Zoltán és Kiss Ferenc képviselők: Bejelentik személyes érintettségüket. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási Zoltánt és 
Kiss Ferencet személyes érintettségük miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 2 (kettő) 
tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
19/2010. Kt. hat. 
Tormási Zoltán és Kiss Ferenc 
személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltánt és Kiss Ferencet személyes érintettségük miatt a 
szavazásból nem zárja ki. 

 
Pap Sándor polgármester: Kérem, szavazzunk a támogatásokról. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 2 (kettő) 
tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
20/2010. Kt. hat. 
Támogatási kérelmek elbírálása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásra 
fordítandó összegeket – melyekkel 2010. december 31-éig el kell 
számolni – az alábbiakban határozza meg: 
Nyárlőrinci Polgárőrség  300 e/Ft, 
Labdarúgó Sport Klub  850 e/Ft. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
3.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt vízjogi létesítési 
engedélyes terveinek elkészítésére kiírt pályázat eredményhirdetése 
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Pap Sándor polgármester: A mai napon a szennyvízcsatorna-hálózat vízjogi létesítési 
engedélyes terveinek elkészítésére kiírt pályázatok elbírálása megtörtént, ennek az 
eredményét szeretné előterjeszteni a képviselő-testületnek. 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata egyszerű közbeszerzési eljárást indított a 
szennyvízcsatorna-hálózat vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítésére  
Az ajánlattételi határidő lejártáig 11 ajánlattevő adott be ajánlatot. Az ajánlatok bontására 
2010. március 22-én 13.00 órakor került sor, melyek a következők voltak: 
 
UTIBER Közúti Beruházó Kft.   10.200.000 Ft, 
URANUS Víz- Csatorna Termelő, Szolg. és Ker. Kft.    9.750.000 Ft, 
BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt.     9.899.000 Ft, 
HINTERLAND Mérnöki Iroda Zrt.  24.860.000 Ft, 
Nyárlőrinc 2010 Konzorcium   17.990.000 Ft, 
(vezető: MÉLYÉPTERV Consulting Engineering Kft.) 
UTB Envirotec Kft.   15.600.000 Ft, 
BESZT Beruházó Szolgáltató Tervező Vállalkozás 13.460.000 Ft, 
NYÁRLŐRINCÉRT Konzorcium 13.500.000 Ft, 
TRANSDOWELL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 14.796.000 Ft, 
KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. 16.000.000 Ft, 
INNOBER-Wave Kft. 11.970.000 Ft. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok áttanulmányozása után három ajánlattevőtől - UTIBER Közúti 
Beruházó Kft., URANUS Víz- Csatorna Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 
BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt. – indokolást kért az alacsony ajánlati ár tekintetében, 
három ajánlattevőtől - HINTERLAND Mérnöki Iroda Zrt., Nyárlőrinc 2010 Konzorcium, 
vezető: MÉLYÉPTERV Consulting Engineering Kft., UTB Envirotec Kft – pedig 
hiánypótlást. 
A Bíráló Bizottság a hiánypótlás vonatkozásában megállapította, hogy a HINTERLAND 
Mérnöki Iroda Zrt., a Nyárlőrinc 2010 Konzorcium vezető: MÉLYÉPTERV Consulting 
Engineering Kft. és az UTB Envirotec Kft. kivételével a hiánypótlást az Ajánlattevők 
megfelelően és az előírt határidőben teljesítették illetve az indokolást határidőben 
benyújtották. 
Ennek megfelelően a Bíráló Bizottság a következő Ajánlattevők ajánlatának 
érvényességét állapítja meg: BESZT Beruházó Szolgáltató Tervező Vállalkozás, UTIBER 
Közúti Beruházó Kft., URANUS Víz- Csatorna Termelő, Szolg. és Kereskedelmi Kft., 
NYÁRLŐRINCÉRT Konzorcium, TRANSDOWELL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 
KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft., INNOBER-Wave Kft., BENKÓ Mérnöki 
Szolgáltató Bt. 
A fenti Ajánlattevők az ajánlatukban a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg 
szakmai alkalmasságukat az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban meghatározott módon, annak megfelelően igazolták. Az ajánlatuk 
egyebekben megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek. 
A Bíráló Bizottság az egyszerű közbeszerzési eljárás során a következő Ajánlattevők 
ajánlatának érvénytelenségét állapítja meg: HINTERLAND Mérnöki Iroda Zrt., Nyárlőrinc 
2010 Konzorcium, vezető: MÉLYÉPTERV Consulting Engineering Kft., és az UTB 
Envirotec Kft., miután Ajánlattevők a hiánypótlási felhívásnak az előírt határidőben nem 
tettek eleget. 
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Mindezek figyelembe vételével a Bíráló Bizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy 
állapítsa meg a közbeszerzési eljárás eredményességét és az URANUS Víz- Csatorna 
Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t nyilvánítsa az eljárás nyertes ajánlattevőjének, 
miután a közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a bírálati 
szempontnak – legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – megfelelt. 
Továbbá bejelenti, hogy a második helyezett a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. lett, 
9.899.000 Ft-os árajánlattal. 
 
Pap Sándor polgármester: A fentiek alapján javasolja a képviselő-testületnek, a lezáró 
határozat elfogadását. 
  

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
21/2010. Kt. hat. 
Lezáró határozat elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt 
vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítésére kiírt 
közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság által hozott lezáró 
határozatot a melléklet szerint elfogadja. 
 

21/2010. Kt.hat. melléklete 
 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata a „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” KEOP-7.1.2.0-
2008-0258 projekttel vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésére, a csatorna 
hálózatra a FIDIC, piros könyv, a szennyvíztisztító-telep vonatkozásában FIDIC sárga 
könyv szerződéses feltételeinek megfelelően tervezésre irányuló szolgáltató kiválasztása 
tárgyában kiírt Kbt. VI. fejezete szerinti tárgyalás nélküli eljárást befejező alábbi 
 

l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 

hozom: 
 
Az ajánlati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó URANUS Víz-, Csatorna Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft-t ( székhely: 7100 Szekszárd, Kesselyűsi út 22. ) bízom meg. 
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse elő, 
és az ajánlattevőket – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatóság Közreműködő Szervezetét - a határozat tartalmáról értesíteni 
szíveskedjen. 
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I n d o k o l á s  
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata KÉ-4787/2010. számú Kbt. eljárást indított 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító 
telep kiépítése Nyárlőrincen” KEOP-7.1.2.0-2008-0258 Projekttel Kapcsolatos vízjogi 
létesítési engedélyes tervek elkészítésére a csatorna hálózatra a FIDIC, piros könyv, a 
szennyvíztisztító-telep vonatkozásában FIDIC sárga könyv szerződéses feltételeinek 
megfelelően tervezésre irányuló szolgáltató kiválasztása tárgyában. 
 
A tervezés szerződés finanszírozása a Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP)1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukciót 
meghirdetett, „építésének/tervezésének támogatására” benyújtott pályázaton – 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata által – elnyert támogatás segítségével történik. A 
pályázati támogatás Közreműködő Szervezete: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság  
 
Az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítőben került közzétételre és az 
ajánlattételi határidőig 2010. március 22-én 13 óráig 11 ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek három ajánlattevő kivételével minden 
ajánlattevő eleget tesz, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az érvényes 
ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az alábbi 
ajánlattevő minősült:  
 
URANUS Víz-, Csatorna Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( székhely: 7100 
Szekszárd, Kesselyűsi út 22.) 
 
„Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Közbeszerzési Szabályzata ”VII. 
fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló Bizottság szakvéleménye 
alapján – javaslom a Képviselőtestületnek, hogy az ajánlatkérésben meghatározott 
szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó - 9.750.000 Ft + ÁFA 
tervezési díj - URANUS Víz-, Csatorna Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 
székhely: 7100 Szekszárd, Kesselyűsi út 22.) bízza meg. 
 
 
Pap Sándor polgármester: A lezáró határozat alapján, javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a szennyvízcsatorna-hálózat vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítésére az 
URANUS Víz- Csatorna Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel kösse meg a 
szerződést. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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22/2010. Kt. hat. 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen”  
projekt vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítése 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
projekt vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítésére 
a közbeszerzési eljárás során a benyújtott ajánlatok közül, 
a legalacsonyabb árajánlatot adó URANUS Víz- Csatorna 
Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel köti meg a 
szerződést. 

2.) Az URANUS Víz- Csatorna Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft a vízjogi létesítési engedélyes terveinek 
elkészítését 9.750.000,- Ft + ÁFA – összesen     
12.187.500,- Ft - díjazás ellenében vállalja. 

3.) A Képviselőtestület felkéri Pap Sándor polgármestert a 
szerződés megkötésére, a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és az ülést berekesztette.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

  Pap Sándor  Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 

 


