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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 28-
án 15,30 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Kiss Ferenc, 

Hajagos Antal, Vas Ildikó és Forgó Istvánné képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7 fő) közül (7) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Ajánlattételi felhívás a szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója 

megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárások 
teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására 

2.) Kecskemét Város Esélyegyenlőségi programjának 
felülvizsgálatával összefüggő adatszolgáltatás, valamint az 
összesített adatok szerepeltetése 

 
1.) Ajánlattételi felhívás a szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója 

megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták a napirendi 
ponthoz kapcsolódó anyagot. (Mellékelve az írásos előterjesztés).  
Annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy az ajánlattételi felhívásokat 
meghatározott összegért lehet majd kivenni, mely összeg az önkormányzaté marad. 
A közbeszerzési eljárási díjakat azonban az önkormányzatnak kell fizetni, ez a 
tanácsadói díjban nincs benne.  
 
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint ettől kezdve a testületnek csak 
politikai felelőssége  van, mert  a felelősséget most átruházza a tanácsadó cégre? 
 
Pap Sándor polgármester: Nem, erről nincs szó. A jelenlegi ajánlatot három cégnek 
küldjük el, melyek visszaküldésre kerülnek, és a testületnek kell kiválasztani a 
megfelelőt. A tanácsadó cég a szakértelmét adja, javaslatokat tesz, a döntést 
azonban a képviselő-testületnek kell meghozni, tehát a felelősség is a testületé. A 
tanácsadó cég szakértelmére azért van szükség, hogy ne készüljön olyan pályázati 
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felhívás, amely törvényellenes, vagy amit meg lehet támadni.  
 
Túri István képviselő: Hogyan alakul az önrész összege? 
 
Pap Sándor polgármester: Úgy ítéli meg, hogy az önrész összege össze fog jönni. 
Az egy összegű befizetésekből április 30-ig 6 millió forintnak kellett volna befolyni, 
jelenleg 5 millió forint fölött van a befizetett összeg. Fundamenta szerződést – az 
ígért 66 személyből – mostanáig 57 személy kötött, ami jó aránynak számít. 
Véleménye szerint most, hogy nyert a pályázat a lakosság is pozitívabban fog 
hozzáállni a befizetéshez. 
 
Túri István képviselő: Szintén úgy látja, hogy a lakosság pozitívan áll hozzá ehhez 
a kérdéshez. 
 
Pap Sándor polgármester: Annyit szeretne még elmondani, hogy lesz pályázati 
kiírás a csatornázás önrészére is, mely 60%-os támogatottságot élvez. Ennek a 
pályázatnak a beadása majd a projektmanager feladata lesz.  

Amennyiben a képviselő-testületi tagoknak több kérdése nincs, javasolja az 
ajánlattételi felhívás elfogadását. 
 

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

 
55/2011. (VI. 28.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás a szennyvízcsatorna-projekt 
2. fordulója megvalósításának részét képező 
közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében meghirdetett 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati 
konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárások és 
közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések 
teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátásával kapcsolatban az 1. számú 
melléklet szerinti ajánlattételi felhívást  elfogadja.  

 
2. Az ajánlattételi felhívást a következő három ajánlattevőnek 

kell megküldeni: 

 1.) Dr. Farkas Edit Ügyvédi Iroda 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. III/2. 
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2.) Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda  
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.  

3.) Syntron Kft. 
1036 Budapest, Bécsi út 67. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 
 

55/2011. (VI. 28.) Kt. határozat melléklete 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 
1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax, e-mail címe 

 
Név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Cím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
Telefon: +36 76 5889 001  
Telefax: +36 76 589 008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  

 
2.) A beszerzés tárgya 

 
A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, 
a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett, 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2. 
pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításának részét képező 
közbeszerzési eljárások és közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó 
beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátása.  
 
Az ajánlattevő feladatát képezi a projekt során tervezett alábbi beszerzések, 
közbeszerzések teljeskörű lebonyolítása az alábbi ütemezés szerint.   
 

 Nyárlőrinc Község belterületi részén szennyvíz gyűjtő csatornahálózat és 
helyi tisztítómű kivitelezésének projektmenedzsmentje (általános 
egyszerű közbeszerzési eljárás, melynek becsült értéke: 24.000.000,- Ft) 

 
 Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció aktualizálásának, 

összeállításának tervezett időpontja: 2011.07.12.  
 A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: 

2011.07.13.  
 

 Nyárlőrinc Község belterületi részén szennyvíz gyűjtő csatornahálózat és 
helyi tisztítómű kivitelezéséhez FIDIC mérnök kiválasztása (általános 
egyszerű közbeszerzési eljárás, melynek becsült értéke: 24.300.000,- Ft) 

mailto:olgarmester@nyarlorinc.hu
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 Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció aktualizálásának, 

összeállításának tervezett időpontja: 2011.08.05.  
 A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: 

2011.08.06.   
 

 Nyárlőrinc Község belterületi részén szennyvízgyűjtő csatornahálózat és 
helyi tisztítómű kivitelezése (általános egyszerű közbeszerzési eljárás, 
amelynek becsült értéke: 766.642.000,- Ft)  

 
 Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció aktualizálásának, 

összeállításának tervezett időpontja: 2011.08.05.   
 A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: 

a közbeszerzési dokumentáció NFÜ által történő 
jóváhagyását követően haladéktalanul, várhatóan 
2011.09.01.  

 

 A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt 
könyvvizsgálata (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés, 
amelynek becsült értéke: 2.800.000,- Ft)  

 
 Az ajánlattételi felhívás összeállításának tervezett időpontja: 

2011.08.05.   
 A beszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: 

2011.08.06.  
 

 A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekthez 
kapcsolódóan tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzés, amelynek becsült értéke: 3.900.000,- 
Ft)  

 
 Az ajánlattételi felhívás összeállításának tervezett időpontja: 

2011.08.05.   
 A beszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: 

2011.08.06.  
 
A fenitek szerint felsorolt és ütemezett beszerzési/közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatban az ajánlattevő az alábbi feladatok elvégzésére köteles.   
 

 a beszerzési/közbeszerzési eljárások előkészítése, (a beszerzés tárgya 
és mennyisége, a műszaki-szakmai részek, a műszaki tartalom 
meghatározásának kivételével, amelyek meghatározása, teljeskörű 
kidolgozása, az ehhez szükséges dokumentumok, rendelkezésre 
bocsátása Ajánlatkérő feladata); 

 az ajánlatkérési felhívás, dokumentáció előkészítése, elkészítése, az 
átadott műszaki-szakmai részek segítségével az 1. pályázati forduló során 
elkészített közbeszerzési dokumentumok alapulvételével 
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 az alkalmassági – alkalmatlansági feltételek meghatározása 
ajánlatkérő elvárásai alapján,   

 a szerződést biztosító mellékkötelezettségek meghatározása 
ajánlatkérő igénye szerint, 

 a bírálati szempontok meghatározása ajánlatkérő igénye 
szerint,  

 a szerződéstervezet elkészítése, biztosítékok garanciák 
beépítése, ajánlatkérő igénye szerint, 

 a dokumentáció kidolgozása, és a formai követelmények 
meghatározása, a műszaki-szakmai részek kivételével 

 a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárások 
esetében a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 
szóló 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 39. § szakasza szerint a támogatást 
igénylőt, illetve kedvezményezettet (azaz Ajánlatkérőt) terhelő 
kötelezettségek ellátásában történő közreműködés, így különösen 

 a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének időpontjáról - 
legalább 5 nappal az eredményhirdetést megelőzően - a 
közreműködő szervezet értesítése;  

 az eredményhirdetést követő 5 napon belül a közbeszerzési 
eljárás során keletkezett összes dokumentum - jogorvoslati 
eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését 
tartalmazó dokumentum is – megküldése a közreműködő 
szervezet részére. 

 a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás 
tárgyú közbeszerzési eljárás esetében a 2007-2013. programozási 
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011.(I.28.) Korm. 
rendelet 40-42. § szakasza szerint a támogatást igénylőt, illetve 
kedvezményezettet (azaz Ajánlatkérőt) terhelő kötelezettségek 
ellátásában történő közreműködés, így különösen 

 a műszaki-szakmai tartalom közreműködő szervezettel 
történt egyeztetését követően a közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően legalább 20 nappal a 
közbeszerzési dokumentumok megküldése az NFÜ részére 
közbeszerzési-jogi minőségellenőrzés céljából;  

 a közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentés alapján 
módosított közbeszerzési dokumentumok - a közbeszerzési-
jogi minőségellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyet nem 
értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt – 
megküldése az NFÜ részére a közbeszerzési-jogi 
minőségellenőrzési jelentés közlésétől számított 5 napon 
belül;  

 a közbeszerzési dokumentumok véglegesítése a 
közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány 
figyelembevételével;  

 az eljárás megindításával egyidejűleg az eljárást megindító 
végleges dokumentum megküldése az NFÜ részére;  
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 a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 15 nappal 
korábban az NFÜ tájékoztatása; 

 az NFÜ által az eljárásba delegált megfigyelő megfelelő 
időben, írásban történő tájékoztatása a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről;  

 az eljárás eredményének kihirdetésével egyidejűleg az 
írásbeli összegezés, valamint – az NFÜ által kiállított 
közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltaktól 
eltérő vélemény esetén - a közbeszerzési szabályossági 
tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspont 
megküldése az NFÜ részére;   

 a beszerzési/közbeszerzési eljárások megindítása – az eljárás fajtájától 
függően – az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő közvetlen 
megküldésével, illetve az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény 
feladásával;  

 hirdetmény közzététele iránti kérelem elkészítése;  
 az eljárást megindító hirdetmény közzététele, az ezzel 

kapcsolatos költségek viselése nélkül;  
 a közzétett hirdetményre vonatkozó hiánypótlás elkészítése, 

a hirdetmény esetleges módosítása, helyesbítése iránti 
kérelem elkészítése, az ezzel kapcsolatos költségek 
viselése nélkül;  

 a dokumentáció értékesítése az ajánlattevők részére;   

 javaslattétel a közbeszerzési-jogi szakértelmet igénylő kiegészítő 
tájékoztatás tartalmára, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet 
igénylő kiegészítő tájékoztatás felülvizsgálata és véleményezése 
közbeszerzési-jogi megfelelőség szempontjából;  

 az Ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tájékoztatás megküldése az 
ajánlattevők részére;  

 a bontási eljárás lebonyolítása, és az ezzel kapcsolatos dokumentumok 
(bontási jegyzőkönyv) elkészítése, megküldése, az Ajánlatkérő által kijelölt 
személyek és szervezetek meghívása a bontásra;  

 az ajánlatok formai, tartalmi és jogi szempontból való áttekintése, kivéve a 
kifejezetten a szolgáltatás tárgya szerinti, szakmai-tartalmi áttekintést,   

 részvétel a bíráló bizottság ülésein megfigyelői státusban, javaslattételi 
jogosultsággal;  

 a bíráló bizottság üléseiről készített jegyzőkönyv(ek), illetve a bírálati 
lapok elkészítése;  

 javaslattétel a Kbt. 83-87. § szakaszai körébe eső ajánlatkérői döntések 
tartalmára;  

 a Kbt. 83-87. § szakaszai alapján meghozott ajánlatkérői döntések 
megküldése az ajánlattevők részére;  

 javaslattétel a bíráló bizottság számára a Kbt. 81. § (3) és (4) bekezdése 
körébe tartozó döntések tartalmára nézve;  

 a döntéshozó számára előterjesztésre kerülő írásbeli szakvélemény és 
döntési javaslat összeállítása a bíráló bizottság döntésének megfelelően;  

 az eredményhirdetés technikai lebonyolítása, és az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok (írásbeli összegezés) elkészítése, megküldése,  
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 kötelező hirdetmények összeállítása, megküldése, az ezzel 
összefüggésben felmerülő költségek megfizetése nélkül;  

 közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés előkészítése, az ezzel 
kapcsolatos hirdetmény elkészítése és megküldése, az ezzel 
összefüggésben felmerülő költségek megfizetése nélkül; 

 a szerződés teljesítésére vonatkozó hirdetmény elkészítése, megküldése, 
az ezzel összefüggésben felmerülő költségek megfizetése nélkül;  

 amennyiben előzetes vitarendezésre kerül sor, az ajánlatkérő teljeskörű 
képviseletének ellátása az előzetes vitarendezési eljárás során;  

 amennyiben valamely közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati 
eljárás indul, az ajánlatkérő teljeskörű képviseletének ellátása a 
jogorvoslati eljárásban;  

 amennyiben valamely beszerzési/közbeszerzési eljárás eredménytelenül 
zárul, az ajánlattevő köteles a fentieknek megfelelően az eljárás újbóli 
lefolytatásában közreműködni mindaddig, amíg a 
beszerzési/közbeszerzési eljárás eredményesen zárul az adott beszerzés 
tárgyában;  

 a lefolytatott beszerzési/közbeszerzési eljárások teljes iratanyagnak 1 db 
eredeti példányának összeállítása és az ajánlatkérő részére történő 
átadása az egyes beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatása 
eredményeképpen létrejövő szerződések megkötését követő 10 
munkanapon belül, amennyiben a közbeszerzési eljárás eredménytelen, 
úgy az eljárás eredménytelenségéről szóló tájékoztató hirdetményben 
történő feladását, amennyiben a beszerzési eljárás eredménytelen, úgy az 
arról szóló döntés meghozatalát követő 10 munkanapon belül;  

 az eljárások során felmerülő valamennyi közbeszerzési és jogi kérdésben 
tanácsadás, konzultáció biztosítása, és a szükségessé váló, nem 
műszaki-szakmai dokumentumok előkészítése, összeállítása  
 

A beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges (köz)beszerzés 
tárgya szerinti (műszaki) szakértelem biztosítása nem képezi az ajánlattevő 
feladatát. 
 

3.) A szerződés meghatározása  
 
Megbízási szerződés a „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című 
projekt megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárások és 
közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű 
lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok ellátása.  
 
A szerződés a projekt támogatása esetén, a támogatói döntés EMIR-ben történő 
közzétételével vagy a támogatói okirat Ajánlatkérő általi kézhezvételével (a két 
esemény közül a korábbi bekövetkezésével) lép hatályba. 

 
4.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei  

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét részben saját forrásból, részben az Európai 
Unióból származó támogatásból fizeti meg.  
 
Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló saját forrás terhére megfizetésre kerülő 
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összeget Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül 
átutalással fizeti meg az ajánlattevő részére.  
 
Az Európai Unióból származó támogatás terhére kifizetésre kerülő összeget a 
Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet 
közvetlenül fizeti meg az ajánlattevő részére ún. szállítói finanszírozás 
keretében.  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
Az ajánlattevő 2 db részszámlát és egy végszámlát nyújthat be az alábbi 
ütemezés szerint: 
 

1. részszámla: a Megbízási díj 50 %-áról  
 
Valamennyi beszerzési és közbeszerzési eljárás ajánlatkérési 
dokumentációjának elkészítését és Ajánlatkérő részére történő átadását 
követően nyújtható be.   
 

2. részszámla: a Megbízási díj 25 %-áról  
 
Valamennyi beszerzési és közbeszerzési eljárás eredményének 
kihirdetését követően nyújtható be.   
 

3. végszámla: a Megbízási díj 25 %-áról  
 
A projekt keretében megkötni tervezett valamennyi szerződés megkötését 
követően nyújtható be.  

 
5.) Az ajánlatok bírálati szempontja 

 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

6.) Az alkalmassági követelmények:  
 
M/1. / Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 
hónapban rendelkezik legalább három darab építési beruházás tárgyú, illetve 
legalább három darab szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás 
lefolytatására vonatkozó referenciával.  
 
M/2. Az ajánlattevő vagy az ajánlattevő tevékenységében személyesen 
közreműködő természetes személy rendelkezik hivatalos közbeszerzési 
tanácsadói jogosultsággal.  
 
Az alkalmasság igazolásának módja:  
 
M/1. Az ajánlattevő által tett nyilatkozat az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 36 hónapban teljesített referenciamunkáról, a nyilatkozatban megadva 
a lefolytatott közbeszerzési eljárások fajtáját, az ajánlatkérő nevét, a 
közbeszerzések tárgyát, illetve az közbeszerzési eljárások 
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eredményhirdetésének időpontját.  
 
M/2. A szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó ajánlattevőnek, vagy az 
ajánlattevő tevékenységében személyesen közreműködő hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó természetes személynek a Közbeszerzések Tanácsa 
által vezetett Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Névjegyzékébe történt 
felvételéről hozott határozat másolata.  
 

7.) A hiánypótlás lehetősége 
 
Az ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  
 

8.) Ajánlattételi határidő 
 
2011.07.05. 15:00 óra 
 

9.) Az ajánlat benyújtásának helye, címe 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
 

10.) Az ajánlattétel nyelve  
 
magyar 
 

11.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
 
2011.07.05. 15:00 óra 
 

12.) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a 
benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 
 
Az eljárásban nem lehet tárgyalni.  
 

13.) A szerződéskötés tervezett időpontja  
 
2011.07.08.  
 

14.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 
 

2011.06.29.  
 
15.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy 

részére tehet-e ajánlatot 
Nem 
 

16.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 
(alternatív) ajánlatot 
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Nem 

 
17.) Egyéb 

 

 Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
folytat le.   

 Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), példányonként 
összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani, az ajánlaton feltüntetve: 
„Ajánlat a „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekttel 
kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok ellátására” és „Az 
ajánlattételi határidőig nem bontható fel”  

 Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.  

 Az ajánlathoz – az ajánlattal nem egybefűzve – mellékelni kell a 
megbízási szerződés tervezetének az ajánlattevő által kitöltött és aláírt 4 
db példányát.  

 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült 
összes költség az ajánlattevőt terheli.  

 Az ajánlatban szereplő, az ajánlattevő által aláírt valamennyi nyilatkozatot 
eredetiben, míg valamennyi igazolást egyszerű másolatban kell 
benyújtani.  

 
*** 

 
 
2.) Kecskemét Város Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatával 

összefüggő adatszolgáltatás, valamint az összesített adatok 
szerepeltetése 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
(Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.  

Javasolja a képviselő-testületnek az 1. és 2. sz. melléklet szerint a táblázatok 
jóváhagyását valamint a települési adatok programban való szerepeltetéséhez 
történő hozzájárulását. 
 

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

 
56/2011. (VI. 28.) Kt. határozat 
Kecskemét Város Esélyegyenlőségi programjának 
felülvizsgálatával összefüggő adatszolgáltatás, valamint  
az összesített adatok szerepeltetése 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kecskemét Város Esélyegyenlőségi Programjának 
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felülvizsgálatához szükséges Helyzetelemzés a hátrányos 
helyzetű csoportok szociális helyzetéről szóló nyárlőrinci 
táblázatokat az 1. és 2. sz. melléletek szerint jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület az összesített települési adatok 

esélyegyenlőségi programban való szerepeltetéséhez 
hozzájárul.  

 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
 

1.sz.melléklet az 56/2011. (VI. 28.) Kt. határozathoz 
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2.sz.melléklet az 56/2011. (VI. 28.) Kt. határozathoz 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. június 28. napján. 

14 

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

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 


