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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 30-án 
15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Hajagos Antal, Kiss 

Ferenc, Túri István, Forgó Istvánné és Vas Ildikó képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos 
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 (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.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) 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 műszaki tanácsadói feladatok 
ellátására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére 
támogatás biztosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Egyebek 

 
1.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása  
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Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a szociális 
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításával 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testületi tagok az előterjesztéssel kapcsolatos 
anyagot megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztés.) Szóban annyival szeretné 
kiegészíteni az előterjesztést, hogy a rendelet módosítását a jogszabály változás 
tette indokolttá.  

A kérdést az egészségügyi és szociális bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Forgó Istvánné egészségügyi és szociális bizottság elnöke: A bizottság javasolta 
a rendelet módosításának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a szociális igazgatás 
és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4/2012. (VIII. 03.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 

9/2004. (VI. 22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 26 §-ban kapott felhatalmazás alapján a Szociális igazgatás és szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004. (VI. 22.) Ör. 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a Képviselő-testület Egészségügyi és 
Szociális Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1. § 

 
A Rendelet I. rész A rendelet célja, hatálya cím 1. § aa) pontjában a „bérpótló 
juttatás” kifejezés helyett „foglalkoztatás helyettesítő támogatás” kifejezés lép. 
 

2. § 
 

A Rendelet I. rész A rendelet célja, hatálya cím 2. § (1) bekezdése helyébe a 
következő új bekezdés lép: 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében 
meghatározott személyekre.  

3. § 
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A Rendelet III. rész Eljárási szabályok cím 4. § (2) bekezdés g) pontja hatályát 
veszti. 

4. § 

 

(1) A Rendelet IV. rész Egyes szociális ellátások helyi szabályozása cím Aktív 
korúak ellátása alcím 9. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatás” kifejezés helyett 
„foglalkoztatás helyettesítő támogatás” kifejezés lép.  

 

(2) A Rendelet IV. rész Egyes szociális ellátások helyi szabályozása cím Aktív 
korúak ellátása alcím 9. § (2) bekezdésében a „bérpótló juttatás” kifejezés helyett 
„aktív korúak ellátásának” kifejezés lép.  

 
5. § 

 
A Rendelet IV. rész Egyes szociális ellátások helyi szabályozása cím Aktív 
korúak ellátása alcím 9/A. § (1) bekezdés helyébe a következő új (1) bekezdés 
lép: 
 
(1) 9/A. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való 
jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha 
a) legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy 
munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette és erről a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését tartalmazó 
érvényes szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja, vagy 

b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való 
részvételét akadályozza, vagy kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy 

c) várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja, vagy 

d) közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a 
munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább három 
alkalommal „nem alkalmas” minősítést kapott. 

 
6. § 

 
A Rendelet IV. rész Egyes szociális ellátások helyi szabályozása cím 
Lakásfenntartási támogatás alcím 11. §-a, és 11/A. §-a hatályát veszti. 
 

7. § 
 

A Rendelet IV. rész Természetben nyújtott szociális ellátások cím 
Közgyógyellátás alcím 15. § (2) bekezdése helyébe a következő új bekezdés lép: 

(2) a közgyógyellátási igazolvány kiadásának egyéb szabályait az Szt. 49-53. §-ai 
tartalmazzák. 

 
8. § 

 
(1) A Rendelet VI. rész Hatásköri rendelkezések cím 20. § (2) bekezdés a) és g) 
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pontjai hatályukat vesztik. 
 
(2) Rendelet VI. rész Hatásköri rendelkezések cím 20. § (7) bekezdés 
bekezdésében a „Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál” kifejezés helyett „Kecskeméti 
Törvényszéknél” kifejezés lép. 
 

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését 
követő napon hatályát veszti. 

 
*** 

 
2.) 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 
műszaki tanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálása 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Felkéri ügyvéd urat, 
hogy néhány szóval tájékoztassa a testület tagjait.  
 
Felkéri dr. Kovács Loránd ügyvéd urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait 
a Bíráló Bizottság javaslatáról. 
 
Dr. Kovács Loránd ügyvéd: A kerékpárút építésével kapcsolatban az elmúlt 
testületi ülésen a műszaki tanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatot fogadta el a 
testület, melyre három ajánlattevő lett meghívva. A pályázati kiírásra egy ajánlattevő 
küldte el ajánlatát, a Kunság-Út Kkt. Az ajánlati ár nettó 900.000,- Ft, bruttó 
1.143.000,- Ft volt. A dokumentációjuk megfelel a pályázati felhívásban előírtaknak, 
hiánypótlást nem kellett kiadni, és miután az egyetlen ajánlattevő a Kunság-Út Kkt. 
volt, a Bíráló Bizottság javasolja a képviselő-testületnek nyerteseként történő 
kihirdetését. 
 
Pap Sándor polgármester: Köszöni a tájékoztatást, javasolja a képviselő-
testületnek a kerékpárút építésével kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok 
ellátására vonatkozó lezáró határozat elfogadását. 
 

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

 
61/2012. (VII. 30.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44.sz. főút mentén” 
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű  
lebonyolításával kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok 
ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
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„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 műszaki tanácsadói 
feladatok ellátására kiírt eljárás során a Bíráló Bizottság által 
javasolt és a polgármester által hozott lezáró határozatot a 
melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 61/2012. (VII. 30.) 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 
műszaki tanácsadói 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. 
 
A pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó Kunság-Út Kkt-t (székhely: 6000 Kecskemét, Fürdő utca 33 
sz.) 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 
műszaki tanácsadói feladatok ellátása tárgyában. 
A pályázati felhívás 2012. július 09-én három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2012. július 18-án 10 óráig egy 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek az ajánlattevő eleget tett, így ajánlata a szerződés teljesítésére 
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alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevő megajánlását a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az érvényes 
ajánlat részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az alábbi 
ajánlattevő minősült:  
 
Kunság-Út Kkt.. (székhely: 6000 Kecskemét, Fürdő utca 33.) 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével az– bruttó 1.143.000,- Ft 
összegű – ajánlatot adó Kunság-Út Kkt-t (székhely: 6000 Kecskemét, Fürdő u. 
33.sz.) bízza meg. 
 

*** 
 
3.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálata  
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagja az előterjesztéshez kapcsolódó 
írásos anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóban annyival 
szeretné kiegészíteni, hogy az Alapító Okirat módosítását a jogszabályi változások 
tették szükségessé.  
 
Kéri a képviselő-testülettől az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okirat módosításának elfogadását. 
 

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

 
62/2012. (VII. 30.) Kt. határozat 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 

 
 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatala 36/2009. Kt. számú Alapító Okiratának 
módosítására az alábbi új szerkezetű Alapító Okiratot 
jóváhagyja. 
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Melléklet a 62/2012. (VII. 30.) Kt. határozathoz 
 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal 
36/2009. Kt. számú alapító okiratát az alábbi új szerkezetű alapító okirattal 
módosítja: 
 
1.  A költségvetési szerv 
Neve: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Székhelye: Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 
2. Létrehozásáról rendelkező határozat: 20/2002. Kt. határozat   
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladat: 1990. évi LXV. Törvény 38.§ (1) 
bekezdése 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

száma: neve:                                                                              . 

562910 Egyéb vendéglátás 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Kisegítő tevékenység 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

841133 Adó illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841907 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szervekkel 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
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4. Ellátandó vállalkozási tevékenység: 
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
5. Illetékességi területe: 
Nyárlőrinc község közigazgatási területe 
 
6. Költségvetési szerv jogállása: 
Önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
 
7. Gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
8. Alapító szerv neve, székhelye.: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 
Fenntartó szerv neve, székhelye: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
Az alapítás időpontja: 1990.09.30. 
 
9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Nyárlőrinc, Dózsa György 
utca 34. 
 
10. A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek a kinevezési rendje: 
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján -- a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez 
ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 
 
11. Foglalkoztatotti jogviszony: 
- közszolgálati jogviszony (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 

alapján) 
- megbízási szerződés (Ptk. 1959. évi IV. törvény alapján) 
- fizikai munkakörben alkalmazottak (Mtv. 2012. évi I. törvény, illetve a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. alapján) 
- közmunkaprogram (Mtv. 2012. évi I. törvény alapján) 
 
Záradék: 
 
A Képviselő-testület 63/2012. (VII. 30.) Kt határozatával jóváhagyott alapító okirat 
módosítás alapján adtam ki a polgármesteri hivatal fenti egységes szerkezetű alapító 
okiratát. 
 
Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja a törzskönyvi nyilvántartásba való 
bejegyzés napja. 
 

*** 
4.) Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére támogatás 

biztosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az írásos anyagot megkapták. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. július 30. napján. 

10. 

(Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 
 

Javasolja a képviselő-testületnek a támogatás biztosítását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a támogatás 
biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére 433.620,- Ft visszatérítendő 
támogatás biztosítását. 
 

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

 
63/2012. (VII. 30.) Kt. határozat 
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület  
részére visszatérítendő támogatás biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
LEADER HACS jogcím birtokos Homokhátság Fejlődéséért 
Vidékfejlesztési Egyesület részére (képviselő: Kutasi Ferenc 
elnök) támogatási szerződés alapján működési kiadásainak 
előfinanszírozása céljából lakosságarányosan 180,- Ft/fő – 
összesen 433.620,- Ft - összegű visszatérítendő támogatást 
biztosít. A kifizetés ütemezése: 2012. augusztus 1. napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: azonnal 
 
5.) Egyebek 
 
5.1.) Pap Sándor polgármester: Támogatási kérelem érkezett az önkormányzathoz 
az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesülettől. Az Egyesület a Bács-
Kiskun Megyei Mentőalapítványt kívánja támogatni a befolyó pénzösszegekből. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az Egyesület 20 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az Egyesület 
20 e/Ft-tal történő támogatását. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 20. e/Ft-tal történő támogatását. 
 

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

 
64/2012. (VII. 30.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról.  

A támogatás mértéke 20 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 

 
5.2.) Pap Sándor polgármester: Lakitelek Önkormányzat polgármestere 
megkereséssel élt, hogy az Eötvös Iskolában a lovasoktatás kötelező tananyagként 
szerepeljen. (Mellékelve az írásos anyag.) Ennek a működési költsége körülbelül 2,5 
millió forintba kerülne és 870 e/Ft lenne, hogy az oktatás egyáltalán beinduljon, 
melyben benne vannak az eszközök is. Ez úgy történne, hogy amíg az osztály egyik 
fele úszásoktatáson van a másik fele lovagolni tanulna. Az önkormányzat 
költségvetésében ez egy tanévre vetítve 500 e/Ft plusz költséget jelentene. 
 

Vas Ildikó képviselő: Véleménye szerint ezt a szülőnek kell eldönteni, hogy akarja-
e, hogy a gyereke lovagolni tanuljon. 
 

Hajagos Antal képviselő: Azt is figyelembe kell venni, hogy van-e képzett 
lovasoktató, aki majd felelősséget vállal minden gyerekért, ha esetleg történne 
valami. 
 

Forgó Istvánné képviselő: Ez az oktatás nem egy kötelező tantárgy, mint az 
irodalom vagy a matematika. Amennyiben a szülő szeretné, elviszi lovagolni a 
gyereket, ha nem nem. Véleménye szerint a gyereket sem szabad kötelezni arra, 
hogy lovagoljon, ha nem szeretne, vagy ha például fél a lovaktól. 
 
Pap Sándor polgármester: Ezt a kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri 
az állásfoglalásukat. 
 

Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság nem támogatta a 
lovasoktatás bevezetését 
 

Pap Sándor polgármester: Szintén nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
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lovasoktatás az Eötvös Iskolában bevezetésre kerüljön. Szavazásra teszi fel a 
lovasoktatás bevezetését az iskolában. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
65/2012. (VII. 30.) Kt. határozat 
Lovasoktatás bevezetése az Eötvös Iskolában 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy nem támogatja a lovasoktatás bevezetését az 
Eötvös Iskolában. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.3.) Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a szemétszállítással 
kapcsolatos, közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt pályázattal 
kapcsolatos előterjesztést megkapták. (Mellékleve az írásos anyag.) Szóban 
annyival szeretné kiegészíteni, hogy ebben az évben a szemét elszállítására 
megkötött szerződése az önkormányzatnak lejár. A szemétszállítás az 
önkormányzatnak kötelező feladata, amit meg kell oldani, tehát ebben a kérdésben 
mindenképpen döntést kell hozni. Mint már az előző évben is szó volt róla, az 
önkormányzat úgy szeretné, ha nem a kommunális adóból kellene fizetni a 
szemétszállítást, hanem a lakosság közvetlenül a szolgáltatónak fizetne. 

Ezzel kapcsolatos a pályázati felhívás is, melyben pályázatot ír ki az önkormányzat a 
szemétszállítással kapcsolatban közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, és a 
közbeszerzési szakértő fogja kiírni a pályázatot a szemét elszállítására.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a mellékelt pályázati 
kiírás elfogadását. 
 

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

 
66/2012. (VII. 30.) Kt. határozat 
A „Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község területén hulladékkezelés 
ellátására 10 éves időtartamban” tárgyában pályázati felhívás közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község 
területén hulladékkezelés ellátására 10 éves 
időtartamban” tárgyában című pályázati felhívást – 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására -  a melléklet 
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szerint elfogadja.  
 
2. A pályázati felhívást a következő három pályázónak kell 

megküldeni: 
 

1.) BEK-OPHT Bt. 
1014 Budapest, Tárnok u 5. 
 suvoltos@gmail.com 

 
2.) B & W Consult Kft. 

1092 Budapest, Erkel u. 14. A. ép. I. em. 7.  
weisz.tamas@tendersoft.hu 

 
3.) Dr. Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 

1051 Budapest, József Nádor tér 11. 
kapcsolat@kozbeszerzesiintezet.hu 
 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
 

Melléklet a 66/2012. (VII. 30.) Kt. határozathoz 
 
 

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 76 589 001  
Telefax: +36 76 589 008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  

 
2.) A beszerzés tárgya 

 
A „Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község területén hulladékkezelés 
ellátására 10 éves időtartamban.” tárgyában lefolytatni tervezett közbeszerzési 
teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátása.  
 
A fenti közbeszerzési eljárással kapcsolatban az ajánlattevő az alábbi feladatok 
elvégzésére köteles.   
 

 a közbeszerzési eljárás teljeskörű előkészítése, amelynek körében 
különösen 

 az alkalmassági feltételek meghatározása a Megbízó 
utasításának megfelelően,   

mailto:suvoltos@gmail.com
mailto:weisz.tamas@tendersoft.hu
mailto:kapcsolat@kozbeszerzesiintezet.hu
mailto:olgarmester@nyarlorinc.hu
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 a bírálati szempontok meghatározása a Megbízó 
utasításának megfelelően,  

 a szerződéstervezet elkészítése, biztosítékok garanciák 
beépítése.   

 a közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító hirdetmény 
feladása;  

 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;  

 a Megbízó által jóváhagyott kiegészítő tájékoztatás megküldése az 
ajánlattevők részére;  

 a bontási eljárás lebonyolítása, és a bontási jegyzőkönyv elkészítése, 
megküldése az ajánlattevők részére;  

 az ajánlatok formai, tartalmi és jogi szempontból való áttekintése;   

 részvétel a bírálóbizottság ülésein megfigyelői státusban, javaslattételi 
jogosultsággal;  

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

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

 az írásbeli összegezés elkészítése és megküldése az ajánlattevők 
részére.   
 

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzés tárgya szerinti 
(műszaki) szakértelem biztosítása nem képezi az ajánlattevő feladatát. 
 

3.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei  
 
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét saját forrásból fizeti meg 15 napos fizetési 
határidővel.  
 
Az ajánlattevő 2 db részszámlát nyújthat be az alábbi ütemezés szerint: 
 

1. részszámla: az eljárását megindító hirdetmény feladásakor a Megbízási 
díj 50 %-áról  
 

2. részszámla: az írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő 
megküldésekor a Megbízási díj 50 %-áról  
 

4.) Az ajánlatok bírálati szempontja 
 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

5.) Az alkalmassági követelmények:  
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban 
teljesített legalább egy darab hulladékkezelési jog koncesszióba adása 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbeszerzési 
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tanácsadásra vonatkozó szerződést.   
 
Az alkalmasság igazolásának módja:  
 
A szerződéskötő másik féltől származó referenciaigazolás az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző 24 hónapban teljesített referenciamunkákról. Az 
igazolásnak tartalmaznia kell legalább a lefolytatott közbeszerzési eljárás tárgyát, 
az eljárást megindító hirdetmény KÉ-iktatószámát, az ajánlatkérő nevét és a 
teljesítés idejét.  
 

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

7.) Ajánlattételi határidő 
 
2012.08.08. 11:00 óra 
 

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

9.) Az ajánlattétel nyelve  
 
magyar 
 

10.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
 
2011.08.08. 11:00 óra 
 

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

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

 
13.) Egyéb 

 

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

 Az ajánlatot elektronikus úton pdf fájlformátumban, illetve faxon kérjük 
benyújtani a felhívásban megadott határidőig.   

 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült 
összes költség az ajánlattevőt terheli.  
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Nyárlőrinc, 2012. augusztus 1. 
 
 
 
                                                                                        Pap Sándor polgármester 
                                                                                Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
 

 
Amely létrejött egyrészről  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata (a továbbiakban, mint Megbízó) 
Székhely: 6032Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
Képviseli: Pap Sándor, polgármester 
 
másrészről a  
 
(*) (a továbbiakban: Vállalkozó)  
Székhely: (*)  
Cégjegyzékszám: (*) 
Adószám: (*) 
Képviseli: (*), ügyvezető  
 
A továbbiakban együttesen, mint Felek között a „Közszolgáltatási szerződés 
Nyárlőrinc Község területén hulladékkezelés ellátására 10 éves időtartamban” 
tárgyában lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel.  
 
1. A szerződés tárgya:  
 
Megbízó megbízza a Megbízottat a „Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község 
területén hulladékkezelés ellátására 10 éves időtartamban” tárgyában lefolytatásra 
kerülő közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolításával.  
 
2. Megbízási díj:  
 
Megbízó köteles (*), - HUF + ÁFA (azaz ..... forint + ..... ÁFA) megbízási díjat 
megfizetni a Megbízott részére az alábbi ütemezés szerint. 
 
A Megbízott 2 db részszámlát nyújthat be az alábbi ütemezés szerint: 

 
1. részszámla: az eljárását megindító hirdetmény feladásakor a Megbízási 

díj 50 %-áról  
 

2. részszámla: az írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő 
megküldésekor a Megbízási díj 50 %-áról  
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A Megbízó a Megbízott számlájának kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással 
köteles megfizetni a számlában érvényesített megbízási díjat.  
 
4. Megbízott jogai és kötelezettségei:  
 
Megbízott különösen az alábbi feladatok elvégzésére köteles a projekt keretében 
lefolytatásra kerülő közbeszerzésekkel kapcsolatban.  
 

 a közbeszerzési eljárás teljeskörű előkészítése, amelynek körében 
különösen 

 az alkalmassági feltételek meghatározása a Megbízó 
utasításának megfelelően,   

 a bírálati szempontok meghatározása a Megbízó 
utasításának megfelelően,  

 a szerződéstervezet elkészítése, biztosítékok garanciák 
beépítése.   

 a közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító hirdetmény 
feladása;  

 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;  

 a Megbízó által jóváhagyott kiegészítő tájékoztatás megküldése az 
ajánlattevők részére;  

 a bontási eljárás lebonyolítása, és a bontási jegyzőkönyv elkészítése, 
megküldése az ajánlattevők részére;  

 az ajánlatok formai, tartalmi és jogi szempontból való áttekintése;   

 részvétel a bírálóbizottság ülésein megfigyelői státusban, javaslattételi 
jogosultsággal;  

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

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

 az írásbeli összegezés elkészítése és megküldése az ajánlattevők 
részére. 

 
Megbízott az általa elkészített dokumentum-tervezeteket, javaslatokat, 
állásfoglalásokat elektronikus üzenetben köteles megküldeni a Megbízó részére. A 
felek a 8. pontban megjelölt elektronikus levélcímeken keresztül teljesített minden 
kommunikációt teljes bizonyító erejűnek tekintenek.  
 
5. Megbízó jogai és kötelezettségei  
 
Megbízó köteles Megbízott teljesítését segíteni, és a Megbízott bármely 
megkeresésével kapcsolatban érdemben nyilatkozni.  
 
Megbízó köteles Megbízott részére a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet 
igénylő kérdésekben a Megbízó számára feladatainak ellátásához szükséges 
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iránymutatást, tájékoztatást olyan időben megadni, hogy a Megbízó határidőben 
történő teljesítését ne akadályozza.  
 
A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények ellenőrzéséért fizetendő 
díjakat a Megbízó köteles megfizetni a Közbeszerzési Hatóság részére.  
 
6. Szerződésszegés és jogkövetkezményei:  
 
Amennyiben a Megbízott a szerződés szerinti bármely feladatának teljesítését 
elmulasztja, majd a Megbízó felszólítására sem teljesíti, és mulasztását kimenteni 
nem tudja, Megbízó jogosult a szerződéstől a Megbízotthoz intézett egyoldalú 
nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani a szerződést.  
 
Amennyiben a Megbízó a Megbízási díj megfizetésével késedelembe esik köteles a 
polgári törvénykönyvről szóló 1954. évi IV. törvény (Ptk.), illetve a késedelem 
bekövetkezésékor hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamat megfizetésére.  
 
7. Vitarendezés: 
 
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés értelmezésével, illetve 
teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita megoldását kölcsönös egyeztetés útján 
kísérlik meg.  
 
8. Kapcsolattartás 
 
A felek az alábbi személyeket nevezik meg, mint a teljesítés során kapcsolattartásra 
jogosultakat.   
 
Megbízó: 
 
Pap Sándor  
Tel: +36 76 589 001  
Tel: +36 76 589 008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  
 
Megbízott:  
 
(*) 
Tel: (*) 
Fax: (*) 
E-mail: (*)   
 
9. Irányadó jog:  
 
Jelen szerződésre a magyar jog irányadó. A szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a hatályos jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.  
 
A felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést követően, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják.  
 

mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
mailto:weisz.tamas@tendersoft.hu
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Nyárlőrinc, 2012. augusztus 
 
 
………………………………………………….. …………………………………………………… 

Megbízó  
 

Megbízott  
 

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

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


