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2. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 3-án 
15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Forgó Istvánné, Vas 

Ildikó, Túri István, Kiss Ferenc és Hajagos Antal 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.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Kerékpárúttal kapcsolatos közbeszerzési szakértő kiválasztása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Egyebek 
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták a napirendi 
ponthoz kapcsolódó anyagot. (Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben a képviselő-testület tagjainak kérdése, 
hozzászólása nincs, javasolja az önkormányzat 2011. évi költségvetés 
módosításának elfogadását. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 
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3. 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2012. (IV. 06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2011. (II. 9.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, 
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló módosított 
1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § helyébe a következő 
új 3. § rendelkezése lép: 
 
„3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. 
évi költségvetése 
 

bevételi és kiadási főösszegét    322.023 e/Ft 

ezen belül: 
a működési kiadást     266.594 e/Ft 

kiadásokon belül: 

személyi jellegű kiadások   75.466 e/Ft 

munkáltatót terhelő járulék   18.955 e/Ft 

dologi kiadások   70.662 e/Ft 

szociálpolitikai juttatások   25.521 e/Ft 

támogatás értékű kiadás  60.048 e/Ft 

működési hitel visszafizetés  4.181 e/Ft 

összesen: 254.833 e/Ft 

tartalék    11.761 e/Ft 

felhalmozási kiadások   55.429 e/Ft 
 

összegben állapítja meg.” 
 

2. § 
 
 

A R. 1., 2., 3., 4. számú melléklet helyébe a következő új 1., 2., 3., 4. számú 
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mellékletek, a 3.1., 4.1., 5., 3.2., 4.2. számú melléklet helyébe sorrendben az új 3.1., 
4.1., 5., 3.2., 4.2. számú mellékletek lépnek. 
 

3. § 
 

Záró rendelkezések 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálya és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 

*** 
 
 

2.) Kerékpárúttal kapcsolatos közbeszerzési szakértő kiválasztása 
 
Pap Sándor polgármester: A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. 
főút mentén” című projekt közbeszerzési szakértői feladatainak ellátására kiírt 
pályázatra két ajánlattevő küldte el ajánlatát. A képviselő-testület tagjai az ezzel 
kapcsolatos Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet, valamint az eljárást lezáró határozatot 
megkapták. (Mellékelve az írásos anyag). 

Mint az anyagból is kiderül, a Bíráló Bizottság mindkét pályázatot érvényesnek 
találta, de miután az ajánlatok bírálati szempontjaként a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás került meghatározásra, a bizottság a Dr. Kovács Loránd Ügyvédi 
Irodával – bruttó 3.810.000,- Ft – javasolja a szerződés megkötését. A másik 
ajánlattevő a KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító- és Tanácsadó Kft. volt, akinek bruttó 
4.825.000,- Ft volt az ajánlati ára.  

Fentiek alapján javasolja a képviselő-testületnek a lezáró határozat elfogadását. 
 

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

 
17/2012. (IV. 3.) Kt. határozat 
„Kerépárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44.sz. főút mentén” 
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű  
lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a Közlekedés 
Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott 
projekt megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás 
és közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések 
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5. 

teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátására kiírt eljárás során a Bíráló 
Bizottság által hozott lezáró határozatot a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

 
Melléklet a 17/2012. (IV. 3.) Kt. határozathoz 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárást indított, amely 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 Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Irodát (székhely: 1036 
Budapest, Kolosy tér 5-6.) 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 határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 
 
 

I n d o k o l á s  
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátása tárgyában. 
 
Az ajánlattételi felhívás 2012. március 22-én három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2012. március 28-án 10 óráig 2 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek két ajánlattevő eleget tett, így 
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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:  
 
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda ( székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.). 
 
„Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot adó – bruttó 3e.810.000,- Ft összegű – Dr. Kovács Loránd Ügyvédi 
Iroda-t ( székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 5-6 ) bízza meg. 

 
 

*** 
 
 

Pap Sándor polgármester: A lezáró határozat alapján, javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a Dr. Kovács Loránd 
Ügyvédi Irodával kösse meg a szerződést. 

 

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

 
18/2012. (IV. 3.) Kt. határozat 
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Irodával szerződés megkötése 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a Közlekedés 
Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-
hálózat fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtott projekt megvalósításának részét képező 
közbeszerzési eljárás és közbeszerzési kötelezettség alá 
nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával 
kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
kiírt eljárás során, a legalacsonyabb árajánlatot adó Dr. 
Kovács Loránd Ügyvédi Irodával köti meg a szerződést. 

2.) A Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda a közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátását bruttó 3.810.000,- Ft díjazás 
ellenében vállalja. 
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3.) A Képviselő-testület felkéri Pap Sándor polgármestert a 
szerződés megkötésére, a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

3.) Egyebek 
 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt év novemberében a képviselő-testület a 
115/2011. számú határozatával döntött arról, hogy a Homokhátság Fejlődéséért 
Vidékfejlesztési Egyesületet lakosságszám arányában 70 Ft/fő összeggel támogatja. 
A későbbiekben sorra kerülő Homokhátsági taggyűlésen az előterjesztésben 100 
Ft/fő összeg szerepelt, melyet a taggyűlés elfogadott.  
 
Az Önkormányzat a 70 Ft/fő összeget 2011. december 31-ig a Homokhátságnak 
elutalta. Most a képviselő-testületnek módosítania kellene a 115/2011. számú 
határozatát, hogy az Egyesületet 100 Ft/fő összeggel támogatja. A fennmaradó 30 
Ft/fő összegű különbséget az önkormányzat 2012. április 30-ig egyenlíti ki. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a támogatás 
összegének megemelését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület - lakosságszám arányában - 100 Ft/fő 
összeggel történő támogatását. 
 

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

 

19/2012. (IV. 3.) Kt. határozat 
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület támogatása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
115/2011. (XI. 28.) Kt. határozatában lakosságszám 
arányában 70 Ft/fő összeget, összesen 168.630,- Ft 
támogatást biztosított a Homokhátság Fejlődéséért 
Vidékfejlesztési Egyesületnek. A Képviselő-testület a 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 
2.) A Képviselő-testület Nyárlőrinc település lakosságszám 

arányában, 100,- Ft/fő összeggel – összesen 240.900,- Ft-
tal – támogatja a Homokhátság Fejlődéséért 
Vidékfejlesztési Egyesületet. 
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8. 

3.) A Képviselő-testület az előző befizetés után fennmaradó 
különbözetet, 30 Ft/fő összeget – összesen 72.270,- Ft-ot– 
2012. április 30-ig kiegyenlíti.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

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

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


