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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 13-
án 15 órakor megtartott üléséről. 

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

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

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos, 
Pádárné Varga Mária igazgatási előadó, 
Horváthné Dékány Judit gyermekjóléti 
szolg.képviselője, 
Dr. Kovács Loránd ügyvéd. 
 

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 (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 

mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-
hálózat fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott 
projekt megvalósításához kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri 
feladatok ellátása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladtok 2011. évi 
ellátásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Egyebek 
 

1.) A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, 
a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 kódjelű, a Közlekedés Operatív Program 
keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati 
konstrukció keretében benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó 
mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása 
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Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztéssel 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztés.)  

Felkéri dr. Kovács Loránd ügyvéd urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait 
a pályázati felhívás tartalmáról. 
 
Dr. Kovács Loránd ügyvéd: A pályázati felhívás a csatorna pályázatokban valamint 
a kerékpárút pályázatokban előzetesen meghatározott alkalmassági minimum 
követelmények alapján lett elkészítve. A mérnök, műszaki ellenőr egy hangsúlyos 
szolgáltatás ebben a projektben, éppen ezért az egyik legszigorúbb feltételrendszer 
lett előírva.  

Feladata lesz a független mérnöki feladatok ellátása a kivitelezési munkálatok kapcsán; az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint építési műszaki ellenőri feladatok ellátása; mérnöki 
tanácsadás az ajánlatkérő számára a projekt fizikai megvalósulásáig; a beszerzés tárgya 
szerinti szakértelmet igénylő kérdésekben közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárásban valamint a kivitelezői szerződés előrehaladásának dokumentálása. 

A kiválasztás szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás, tehát csak azt vizsgáljuk, ki 
ajánlja a legkedvezőbb árat.  

Két pénzügyi feltétel lett meghatározva. Az egyik, hogy ne legyen tartozás, tehát 
rendszeresen fizessen, ne legyen az elmúl egy évben a bankszámláján 30 napot meghaladó 
sorban álló tétel. A másik, hogy legyen az elmúlt három évben legalább egy nettó 3 milliós 
árbevétele, amely a beszerzés tárgyából származik.  

A műszaki alkalmassági követelmény pedig, hogy legyen legalább az elmúlt 3 évben egy 
olyan befejezett projekt illetve szerződés, ahol mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat látott el, 
és ezt a feladatot legalább nettó 100 millió forintos beszerzési értékű építési beruházásnál 
látta el. Ezzel szeretnénk garantálni, hogy komoly pályázó nyeri meg a pályázatot.  

 
Pap Sándor polgármester: Megköszöni az ügyvéd úrnak a tájékoztatót. 
Amennyiben kérdés nem merült fel, javasolja a képviselő-testületnek a pályázati 
felhívás elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
49/2012. (VI. 13.) Kt. határozat 
Pályázati felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen 
a 44. sz. főút mentén” című projekt mérnöki és műszaki  
ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatban 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. 
főút mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 
Kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekt 
megvalósításához, a mérnöki és műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával kapcsolatos pályázati felhívást a 
melléklet szerint elfogadja.  
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2. A pályázati felhívást a következő három pályázónak kell 
megküldeni: 

1.) K&K Mérnöki Iroda Kft. 
6640 Csongrád , Szentháromság tér 32. 
kkirodakft@gmail.hu 

2.) Delta Terv Kft. 
6720 Szeged, Arany J. u. 7. 
deltaterv@deltaterv.hu 

3.) Innober Wave Kft. 
1084 Budapest, Baross tér 2. 
peti.gyula@innober.hu 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

 
Melléklet a 49/2012. (VI. 13.) Kt. számú határozathoz 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési 
címe: 

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

 
2. A beszerzés tárgya: 

 
A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 Kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri 
feladatok ellátása.  
 
A beszerzés mennyisége: 
 
A fenti projekt során különösen az alábbi feladatokat kell ellátnia a nyertes 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során: 
 

 független mérnöki feladatok ellátása a kivitelezési munkálatok kapcsán; 

 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltak szerint építési műszaki ellenőri 
feladatok ellátása; 

 mérnöki tanácsadás az ajánlatkérő számára a projekt fizikai megvalósulásáig;  

 a beszerzés tárgya szerinti szakértelmet igénylő kérdésekben közreműködés 
a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban; 

mailto:olgarmester@nyarlorinc.hu
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 a kivitelezői szerződés előrehaladásának dokumentálása. 
 
A projekt során az alábbi létesítmény kivitelezésére kerül sor:  
A 44. sz. főút mentén 16+200-22+53,98 km szelvények között, 6354 m hosszú, 2,25 
m burkolatszélességű, egyoldali, kétirányú kerékpárút építése 

 
 

3. A szerződés meghatározása: 
  

„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 Kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekttel kapcsolatos mérnöki és 
műszaki ellenőri feladatok ellátása.  
 

4. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: 
 

A szerződés megkötésétől a projekt fizikai megvalósulásáig.   
 

5. A teljesítés helye: 
 

Ajánlattevő tevékenységét saját székhelyén vagy telephelyén, szükség esetén az 
ajánlatkérő székhelyén, illetőleg az ajánlatkérő által megadott helyszínen, vagy az 
megbízás jellegéből adódó helyszínen végzi. 

 
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályokra hivatkozás: 
 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét teljes mértékben támogatásból, 85% Európai 
Unióból származó 15% hazai támogatásból fizeti meg kedvezményezetti 
finanszírozás keretében.  
 
Az ajánlattevő három részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a szerződés szerinti 
ütemezés alapján. 
 
A számlák kifizetésének határideje a kézhez vételt követő 30 nap. 
 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja: 
  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

8. Alkalmassági követelmények: 
 
8.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 

Az ajánlattevő az alábbiak szerint igazolja a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot:  
 

1. Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézeti nyilatkozatának csatolása 
szükséges eredeti vagy másolati példányban az alábbi minimális tartalommal: 

- bankszámla száma,  
- számlanyitás dátuma, 
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- volt-e a felhívás megküldésétől visszaszámított egy évben ajánlattevő 
számláján 30 napot meghaladóan sorban álló tétel. 

2. Ajánlattevő cégszerű nyilatkozata a felhívás megküldését megelőző 3 év 
(2009-2011) teljes nettó árbevételéről, illetőleg a beszerzés tárgyából 
származó nettó forgalmáról. 

 
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:  

 
1. Bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint a felhívás 

megküldésétől visszaszámított egy évben számláján 30 napot meghaladó 
sorban állás fordult elő. 

 
2. A felhívás megküldését megelőző három évben (2009-2011) az évek 

átlagában jelen beszerzés tárgyából (mérnöki és műszaki ellenőri feladatok 
ellátása) származó árbevétele nem érte el a nettó 3 millió forintot. 

 
8.2  Műszaki- szakmai alkalmasság: 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő az alábbiak szerint igazolja a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot:  

 

1. Ajánlattevő cégszerű nyilatkozata a felhívás megküldését megelőző három 
évben végzett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetéséről, amely 
tartalmazza legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél 
megnevezését (név, cím, telefonszám), a szolgáltatás tárgyát (pontosan 
meghatározva) az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás 
mennyiségére utaló más adat megjelölését, és minden olyan adatot, amelyből 
ajánlattevő alkalmassága megállapítható. Ajánlattevő a szolgáltatás 
teljesítésének igazolására csatoljon a másik szerződő fél által kiállított 
referenciaigazolást a fenti tartalommal. 

 

2. Ajánlattevő cégszerű nyilatkozatában azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük 
ismertetése, szakmai gyakorlata (aláírt önéletrajzzal igazolva) akiket az 
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, ennek körében az érvényes műszaki 
ellenőri regisztrációt igazoló okiratok egyszerű másolatának benyújtása. 

 

3. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki 
felszereltség leírása; illetve ennek körében az irodahelyiség feletti 
rendelkezési jogot igazoló dokumentum (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés) 
egyszerű másolatának benyújtása. 

 
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:  

 
1. Nem rendelkezik a felhívás megküldését megelőző három évből az évek 

összességében, legalább 1 darab, befejezett, mérnöki és műszaki ellenőri 
feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely teljesítésére legalább 
nettó 100.000.000,- Ft beszerzési értékű építési beruházás mellett került sor. 

 
2. Nem rendelkezik olyan szakemberekkel, aki együttesen rendelkeznek 

korlátozás nélküli műszaki ellenőri tevékenység végzésére jogosító KÉ/I., 
képesítéssel és érvényes regisztrációval.  
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3. Nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló 
irodahelyiséggel. 

 
9. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

 
Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 

10. Az ajánlattételi határidő:  
 

2012.06.21. napja 10.00 óra 
 
11. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 249. § (2) bek. k.) pont/: 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
 

12. Az ajánlattétel nyelve:  
 

magyar 
 

13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
 

2012.06.21. 10:00 óra 
 

14. Tárgyalás lehetőségének engedélyezése:  
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 
 

15. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye: 
 

2012.06.26. 9:00 
 
Helye: Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
 

16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  
 

2012.06.13. 
 
17. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére 

tehet-e ajánlatot: 
 

Nem 
 

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

 
Nem 

 
19. 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 „Kerékpárút-
hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekttel 
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kapcsolatos mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” és „Az ajánlattételi 
határidőig nem bontható fel”  

 Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.  

 A tartalomjegyzéket követő oldal, a „felolvasólap” legyen.  

 A rendelkezésre bocsátott szerződés tervezetet, kitöltve, és szignálva kell az 
ajánlatba csatolni. 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő alábbi okmányainak másolati 
példányát: 

 aláírási címpéldány  

 a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

 az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 45 nappal megelőző cégkivonat, 
vagy egyéb nyilvántartásba vételi igazolás 

 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.  

 A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az 
Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és 
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez 
az alkotás (terv) átdolgozására is. 

 
          Ajánlatkérő nevében 

                                                                                      Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
        képv.:  

 
 

FELOVASÓ LAP 
 
 

Ajánlattevő neve: _________________________________________________ 
Ajánlattevő székhelye:_____________________________________________ 
Ajánlattevő telefonszáma: ___________________________________________ 
Ajánlattevő fax száma: ____________________________________________ 
Ajánlattevő elektronikus levélcíme (e-mail): ___________________________ 

 
A pályázat megnevezése: 

 
 „A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című 

projekthez kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.” 
 
Ajánlati ár (bruttó HUF) __________ HUF 

 
 
Kelt: _______________20…. ___________.hónap ______.napján 

 
 
 
 ___________________________ 
 cégszerű aláírás 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről 
 Név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata  
 Székhely: 6032Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
 Törzsszám: 724715 
 Adószám: 15724715-2-03 
 Bankszámlaszám: 11732002-15338253 

Képviseli: Pap Sándor polgármester  
a továbbiakban, mint Megbízó 

másrészről 
Név: 

 Székhely/cím: 
 Cg. szám/nyilv. tart szám: 
 Adószám: 
 Bankszámlaszám: 
 Képviseli:  

a továbbiakban, mint Megbízott 
 
Szerződő Felek között a mai napon az alábbiak szerint: 
 

I.  
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
1. Megbízó a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 

mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 Kódjelű, a Közlekedés Operatív 
Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekttel 
kapcsolatos mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízza a 
Megbízottat.  

 
2. Jelen megbízási szerződés alapján Megbízott feladatai közé tartoznak különösen 

az alábbiak: 
 

 független mérnöki feladatok ellátása a kivitelezési munkálatok kapcsán; 

 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltak szerint építési műszaki ellenőri 
feladatok ellátása; 

 mérnöki tanácsadás az ajánlatkérő számára a projekt fizikai megvalósulásáig;  

 a beszerzés tárgya szerinti szakértelmet igénylő kérdésekben közreműködés 
a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban; 

 a kivitelezői szerződés előrehaladásának dokumentálása, illetve az 
előrehaladás nyilatkozattal történő igazolása  

 
3. Az eljárás során a Megbízott által kiadásra kerülő, a megbízás teljesítése 

szempontjából jelentőséggel bíró valamennyi irat a Megbízóval előzetesen 
egyeztetésre kell, hogy kerüljön, ezért szükséges a Megbízó részéről egy 
szakmai kapcsolattartó megjelölése.  
 
A kapcsolattartó neve, elérhetősége: Pap Sándor polgármester, +36-76-589-001 
 
Jelen megbízási szerződés teljesítése során Megbízott részére Megbízó 
törvényes képviselőjén túl kizárólag a kapcsolattartó adhat utasítást, 
tájékoztatást. Felek azt is rögzítik, hogy a kapcsolattartó nyilatkozata Megbízó 
nyilatkozatának minősül.  
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4. Megbízott részéről személyes közreműködésre az alábbi személyek jogosultak. 
 
A személyes közreműködők elérhetősége: ……………………… 

 
II. 

A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE 
 

1. Megbízott tevékenységét saját székhelyén, szükség esetén Megbízó 
székhelyén, illetőleg Megbízó által megadott helyszínen, vagy az ügy jellegéből 
adódó helyszínen végzi.  

 
2. Megbízott saját székhelyén, illetőleg a Megbízó székhelyén kívül felmerült 

költségeket Megbízóval szemben külön nem érvényesíti.  
 

III.  
MEGBÍZÁSI DÍJ, KÖLTSÉGEK VISELÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás ellátásáért Megbízottat 

………………..,-Ft + Áfa Megbízási díj illeti meg az alábbi ütemezés szerint. 
 

1.1. A részszámla a Megbízási díj 25 %-áról a kivitelezés 25%-os készültségi 
fokán nyújtható be.   
 

1.2. A részszámla a Megbízási díj 25 %-áról a kivitelezés 50%-os készültségi 
fokán nyújtható be. 

 
1.3. A részszámla a Megbízási díj 25 %-áról a műszaki átadás-átvételt követően 

nyújtható be. 
 

1.4. A végszámla a Megbízási díj 25 %-áról a projekt lezárulását követően 
nyújtható be. 

 
2. Megbízó előleget nem fizet. 

 
3. A számlák kifizetésének határideje a kézhez vételt követő 30 nap.  

 
4. A Megbízási díj megfizetésére a Megbízott bankszámlájára történő átutalással 

kerül sor.  
 

IV. 
SZERZŐDŐ FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. Megbízó köteles Megbízottnak minden olyan dokumentumot átadni, adatot, 

információt, felvilágosítást megadni, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges. 
Megbízott szerződésszerű teljesítésének feltétele a feladata ellátásához 
szükséges valamennyi dokumentum Megbízó általi átadása.  

 
2. Megbízott köteles a szerződés teljesítése során az elvárható legnagyobb 

szakmai gondossággal és felelősséggel eljárni.  
 

3. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megbízó 
területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 
átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) 
átdolgozására is. 
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4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 
Jelen szerződésnek elválaszthatatlan mellékletét képezi a szerződés megkötését 
megelőzően lefolytatott beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és 
dokumentációja.  
 
Jelen szerződést a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
átolvasás és egyező értelmezést követően helybenhagyólag aláírták. 
 
 

Nyárlőrinc, 2012. ……………………... 
 
 

………………………… 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

Megbízó 
 

………………………… 
……….. 

Megbízott 

 
*** 

 
2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladtok 2011. évi ellátásáról 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásával kapcsolatos előterjesztését tegye 
meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztéssel kapcsolatos 
anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóbeli kiegészítéssel nem 
kíván élni.  

Kérdezi Horváthné Dékány Juditot, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
Horváthné Dékány Judit gyermekvédelmi felelős: Szóbeli kiegészítéssel nem 
kíván élni. 
 
Vas Ildikó képviselő: A beszámolóban nagyon sok a veszélyeztetett családok 
száma, valóban 21 családról van szó? 
 
Horváthné Dékány Judit gyermekvédelmi felelős: Valóban ilyen sok családról van 
szó, de itt nem csak az anyagi nehézségekről kell beszélni, hanem sokszor lelki, 
pszichológiai eredetű problémákat is meg kell oldani. 2011. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Sajnos 2011-ben már előfordultak az iskolai hiányzások, de 
nem érte el az 50 órát, ezért a családi pótlék felfüggesztésére nem került sor.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladtok 2011. évi beszámolójának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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50/2012. (VI. 13.) Kt. határozat 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgálat 2011. évi munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2011. évi ellátásáról 
szóló értékelést megtárgyalta, és elfogadta.  

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2012. május 31. 

 
3.) Egyebek 
 
3.1.) Nevelési Tanácsadó létszámigénye pszichológus és gyógypedagógus 

álláshelyre 2012. december 31-ig 
 
Pap Sándor polgármester: A testület tagjai az előterjesztéshez kapcsolódó anyagot 
megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

A pénzügyi bizottsága kérdést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Nevelési 
Tanácsadó létszámigényének támogatását 2012. december 31-ig. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
51/2012. (VI. 13.) Kt. határozat 
Nevelési Tanácsadó létszámigényhez 
hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a Nevelési Tanácsadó térségi feladatellátásához 
0,5 fö pszichológus és 0,5 fő gyógypedagógus létszám 
bővítését 2012. szeptember 01-től 2012. december 31-ig. 

2.) A Képviselő-testület a létszámfejlesztéshez szükséges 0,5 
fő pszichológus foglalkoztatásához és 0,5 fő 
gyógypedagógus foglalkoztatásához szükséges bért- és 
járulékot 47.507,- Ft összegben a melléklet Nyárlőrinci sora 
szerint vállalja, és azt a Társulási Tanácsnak megtéríti. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet az 51/2012. (VI. 13.) Kt. határozathoz 
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Ellátott település 

Többlet 
ellátás 

4 hó ( 2012. év ) 

óra/hét Ft 

Ágasegyháza 1,06                                                       41 276     

Ballószög 1,31                                                       50 816     

Felsőlajos 0,43                                                       16 549     

Fülöpháza 0,12                                                         4 673     

Helvécia 2,31                                                       90 340     

Jakabszállás 2,18                                                       84 694     

Kerekegyháza 3,42                                                     133 369     

Kunbaracs 0,2                                                         7 788     

Ladánybene 0,82                                                       31 736     

Lajosmizse 5,25                                                     204 628     

Nyárlőrinc 1,22                                                       47 507     

Orgovány 1,97                                                       76 711     

Városföld 0,71                                                       27 647     

Összesen 21                                                     817 734     

 
*** 

 

3.2.) Tájékoztató a mikrotársulások tevékenységéről 

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

Javasolja a testületnek a tájékoztató tudomásul vételét. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
52/2012. (VI. 13.) Kt. határozat 
Tájékoztató a mikrotársulások tevékenységéről 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tiszakécske város és környéke mikrotársulásokról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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3.3.) Telenor Magyarország Zrt szerződésmódosítási kérelme 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagja a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Telenor 
Magyarország Zrt. szerződésmódosítási kérelmének elutasítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Telenor 
Magyarország Zrt. szerződésmódosítási kérelmének elutasítását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
53/2012. (VI. 13.) Kt. határozat 
Telenor Magyarország Zrt szerződésmódosítási 
kérelmének elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Swiss 
Logistic Kft., a Telenor Magyarország Zrt. által tett ajánlatát – 
mely a meglévő bérleti szerződés három év futamidő 
meghosszabbítására irányul - elfogadni nem tudja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.4.) Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatása 
 
Pap Sándor polgármester: A Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Tekintettel arra, hogy a fiatalember az 
országos bajnokságon első helyezett lett és az Ifjúsági Világbajnokságon második 
helyezést ért el, javasolja a képviselő-testületnek a Sportegyesület 50 e/Ft-tal történő 
támogatását. 
A kérelmet a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a Jigoro Kano Judo 
Sportegyesület 50 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Jigoro Kano Judo 
Sportegyesület 50 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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54/2012. (VI. 13.) Kt. határozat 
Jigoro Kano Judo Sportegyesület 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatásáról.  

A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb támogatások terhére biztosítja. 

A támogatási összeggel 2012. december 31-ig kell elszámolni.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.5.) Háziorvosi „kártyapénz” felosztása 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
(Mellékelve az írásos anyag.) Mint az előterjesztésből is kiderül, az orvos-írnok 
munkaideje nyolc órásra változott, ezért szükséges a „kártyapénz” újbóli felosztása 

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a „kártyapénz” 
felosztásának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „kártyapénz” 
felosztásának határozat-tervezet szerinti elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
55/2012. (VI. 13.) Kt. határozat 
Háziorvosi „kártyapénz” felosztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi 
szolgálat után járó kártyapénz felosztását 2012. április 1-től az 
alábbiak szerint határozza meg: 

A szolgálat dolgozóinak visszakerülő 27 %-ból az alábbi megosztás 
szerint részesülnek: 

Háziorvos 60 %, ápolónő 20 %, orvos-írnok 20 %. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző.  

 
3.6.) Tormási Zoltán alpolgármester: Javaslattal fordul a képviselő-testülethez Pap 
Sándor jutalmazása végett. Javaslatát azzal indokolja, hogy Pap Sándor társadalmi 
megbízatásban látja el feladatát, juttatása ennek megfelelő.  
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A csatorna beruházással és a kerékpárút építésével kapcsolatosan a feladatai 
nagymértékben megnövekedtek. 

Javasolja a képviselő-testületnek, a tiszteletdíjának megfelelően, három havi jutalom 
– bruttó 750.000,- Ft - biztosítását.  

Kérdezi a jegyző asszonyt, a jutalom odaítélésének milyen jogszabályi feltételi 
vannak? 
 
Zayzon Jenőn jegyző: Az 1994. évi LXIV. tv. rendelkezik a főállású illetve 
társadalmi megbízatású polgármester béréről illetve díjazásáról. 
 
A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi 
mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának 
hat havi összegét. 
 
A társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult napidíjra, közszolgálati 
járadékra, valamint az egyéb juttatásokra. 
 
Megjegyezni kívánja, hogy időben nem tölt el kevesebb időt a hivatalban, mint 
amikor főállású polgármester volt. 
 
Kiss Ferenc ügyrendi bizottság elnökhelyettese: Javasolja a tiszteletdíjának 
három havi összegét – bruttó 750.000,- Ft-ot - jutalomként megítélni. 
 
Pap Sándor polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek, egyben bejelenti, hogy nem kíván részt 
venni a szavazásban. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Szavazásra teszi fel Pap Sándor polgármester 
három havi tiszteletdíjának megfelelő – bruttó 750.000,- Ft – összegű jutalom 
megítélését. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
56/2012. (VI. 13.) Kt. határozat 
Pap Sándor társadalmi megbízatású polgármester 
jutalomban való részesítése 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete Pap Sándor társadalmi 
megbízatású polgármestert az elmúlt félévben végzett munkája 
elismeréseként három havi tiszteletdíjának megfelelő - bruttó 
750.000,- Ft - összegű jutalomban részesíti. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. június 13. napján. 

22. 

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

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


