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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-
án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Vas Ildikó, Hajagos Antal és Kiss Ferenc képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné képviselő. 
 
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 (6) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.)  KEOP-4.10.0/A pályázat benyújtása „Helyi hő és villamos energia 
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.)   „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése 
érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” (helyi 
piac) című pályázattal kapcsolatban pályázati felhívás 
projektmenedzsment, műszaki ellenőr, megvalósíthatósági 
tanulmány és kivitelező kiválasztására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.)    Településfejlesztési döntés a településrendezési terv és helyi építési 
szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.)    Városgazdasági Kft-vel Közszolgáltatási szerződés módosítása 
  Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

megtárgyalása 
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Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóban annyival 
szeretné kiegészíteni, hogy mint az elmúlt évben most is külön szerepel az 
önkormányzat illetve az önkormányzat hivatalának költségvetése. 
 
A költségvetés elfogadása előtt javasolja, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a 
bérleti díjakat. 
 
1.1.) A Művelődési Ház bérleti díjának megállapítása 
 
Pap Sándor polgármester: A Művelődési Ház bérleti díját 2013. március 1-től az 
alábbiak szerint javasolja: 

Nyári időszak április 16-tól-október 15-ig 
 
Előtér alkalmanként(4 óra)     5.000,- Ft 
Nagyterem alkalmanként(4 óra)    10.000,- Ft 
Lakodalom alkalmanként   32.000,- Ft 
Rendezvény    28.000,- Ft 
 
Téli időszak október 16-tól-április 15-ig 
 
Előtér alkalmanként(4 óra)     8.000,- Ft 
Nagyterem alkalmanként(4 óra)  16.000,- Ft 
Lakodalom alkalmanként   60.000,- Ft 
Rendezvény     38.000,- Ft. 

Alkalmanként a 4 órát meghaladó igénybevétel esetén, minden további megkezdett 
óra nyári hónapokban plusz 1.300,- Ft/óra, téli hónapokban 2.000,- Ft/óra lenne.  

A pénzügyi bizottság a kérdést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a bérleti díjak 
megemelését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Művelődési Ház 
megemelt bérleti díjának 2013. március 1-től történő elfogadását. 
 

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

 
19/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Művelődési Ház bérleti díjának megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Művelődési Ház bérleti díját 2013. március 1-től az alábbiakban 
állapítja meg: 
 
Nyári időszak április 16-tól-október 15-ig 
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Előtér alkalmanként(4 óra)     5.000,- Ft 
Nagyterem alkalmanként(4 óra)    10.000,- Ft 
Lakodalom alkalmanként   32.000,- Ft 
Rendezvény    28.000,- Ft 
 
Téli időszak október 16-tól-április 15-ig 
 
Előtér alkalmanként(4 óra)     8.000,- Ft 
Nagyterem alkalmanként(4 óra)  16.000,- Ft 
Lakodalom alkalmanként   60.000,- Ft 
Rendezvény     38.000,- Ft 

Alkalmanként a 4 órát meghaladó igénybevétel esetén, minden 
további megkezdett óra nyári hónapokban plusz 1.300,- Ft/óra, 
téli hónapokban 2.000,- Ft/óra. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.2.) Önkormányzati bérlakások bérleti díjának megemelése 

 
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzat a bérlakások bérleti díját az elmúlt 
évben megemelte. Javaslata szintén március 1-től: m2-enként 220,- Ft és a garázs 
bérleti díja havi 1.200,- Ft.  

Kéri a képviselő-testülettől a megemelt bérleti díjak elfogadását. 

A pénzügyi bizottsága a kérdést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta az emelt bérleti díjak 
elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzati 
bérlakások és garázs megemelt bérleti díjának elfogadását. 
 

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

 
20/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Önkormányzati bérlakások 
bérleti díja 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díját 2013. 
március 1-től m2-enként 220,- Ft-ban, a garázs bérleti díját 
pedig havonta 1.200,- Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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1.3.) Sportcsarnok bérleti díjának megállapítása  
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület a sportcsarnok bérleti díjait 2007-
ben állapította meg. A bérleti díjak azóta nem változtak. A következő összegeket 
javasolja 2013. március 1-től: 

 Sportcsarnok:  8 fő alatt  2.600 Ft/óra 
    8 fő fölött     260 Ft/fő/óra 

 Lakodalom, rendezvény          80.000 Ft 

 Konditerem:    2.600 Ft/hó 

A pénzügyi bizottság a kérdést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a 
tervezetben szereplő díjakat. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a sportcsarnok bérleti 
díjainak elfogadását. 
 

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

 
21/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Sportcsarnok bérleti díjának megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sportcsarnok bérleti díját 2013. március 1-től az alábbiakban 
állapítja meg: 
 

 Sportcsarnok:  8 fő alatt  2.600 Ft/óra 
    8 fő fölött     260 Ft/fő/óra 

 Lakodalom, rendezvény          80.000 Ft 

 Konditerem:    2.600 Ft/hó 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pap Sándor polgármester: Kéri a pénzügyi bizottság javaslatát a 2013. évi 
költségvetéssel kapcsolatban 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság az önkormányzat 2013. évi 
költségvetését elfogadásra javasolta. 
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben több kérdés nem merült fel, javasolja a 
képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
2/2013. (II. 18.) RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 42. §-a alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének 
kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és 
az önkormányzati hivatalra terjed ki. 
 

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése 
2. § 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. 

évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 790.319,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés 261.049,- e/Ft 

aa) támogatás államháztartáson belülről 60.994,- e/Ft 
ab) közhatalmi bevétel  115.900,- e/Ft 
ac) intézményi működési bevétel 71.155,- e/Ft 
ad) előző évi pénzmaradvány 13.000,- e/Ft 

b) Felhalmozási költségvetés  529.270,- e/Ft 

ba) felhalmozási célú támogatás  
államháztartáson belülről 484.295,- e/Ft 

bb) felhalmozási bevétel  840,- e/Ft, 
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 35.135,- e/Ft 

bd) előző évi pénzmaradvány 9.000,- e/Ft 

(3) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  176.703,- eFt, 

aa) személyi juttatások 65.376,- eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  18.531,-eFt, 
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ac) dologi kiadások  71.366,- eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  200,- eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások  13.700,- eFt, 
af) egyéb működési célú támogatás 7.530,- e/Ft 

b) Felhalmozási költségvetés  603.616,-,- eFt, 

ba) beruházások  602.816,- eFt, 
bb) egyéb felhalmozási kiadások  800,- eFt, 

c) Általános tartalékok  10.000,- eFt. 

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, 
amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. 

(5) A költségvetés működési egyenlege  74.346,- e Ft 

 felhalmozási egyenlege -74.346,- e/Ft 

(6) Az önkormányzat 2013. évi belső hiányának finanszírozása az alábbiak szerint 
történik: 

Pénzmaradvány 22.000,- eFt, 

(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 

(8) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék: 10.000,-e/Ft. 
 

Az önkormányzat saját költségvetése 
3. § 

 
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi 

költségvetési főösszegét 787.378,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés 258.108,- e/Ft 

aa) támogatás államháztartáson belülről 60.994,- e/Ft 
ab) közhatalmi bevétel  115.900,- e/Ft 
ac) intézményi működési bevétel 68.214,- e/Ft 
ad) előző évi pénzmaradvány 13.000,- e/Ft 

b) Felhalmozási költségvetés  529.270,- e/Ft 

ba) felhalmozási célú támogatás  
államháztartáson belülről 484.295,- e/Ft 

bb) felhalmozási bevétel  840,- e/Ft, 
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 35.135,- e/Ft 

bd) előző évi pénzmaradvány 9.000,- e/Ft 

(3) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  89.638,- eFt, 
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aa) személyi juttatások 20.188,- eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  6.081,- eFt, 
ac) dologi kiadások  43.939,- eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  200,- eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások 11.700,- eFt, 
af) egyéb működési célú támogatás 7.530,- eFt, 

b) Felhalmozási költségvetés  603.116,- eFt, 
ba) beruházások  602.316,- eFt, 
bb) egyéb felhalmozási kiadások 800,- e/Ft, 

c) Általános tartalékok  6.000,- eFt. 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatalának költségvetése 
4. § 

 
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetési főösszegét 91.565,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés  91.565,- eFt, 

aa) támogatás államháztartáson belül 88.624,- eFt, 

ab) intézményi működési bevétel  2.941,- e/Ft. 

(3) Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  87.065,- eFt, 

aa) személyi juttatások  45.188,- eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  12.450,- eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások  27.427,- eFt, 

ad) egyéb működési célú támogatás 2.000 e/Ft 

b) Felhalmozási költségvetés  500,- eFt, 

ba) beruházások  500,- eFt, 

c) Általános tartalék  4.000,- e/Ft. 

(4) Polgármesteri Hivatalnál engedélyezett létszám keret 16 fő. 
 

5 § 

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 24 főben 
állapítja meg.  

(2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 40 fő. 
 

6. § 

(1) Az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljutalmazásra együttesen 
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kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-
át nem haladhatja meg. 

(2) A Képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az 
illetmény kiegészítést. 

 
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

7. § 

 

(1) A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, 
kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az 
Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen 
önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az Önkormányzati 
Hivatal. 

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi 
információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, 
hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. 

(3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat 
által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési 
szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. 

 
Egyéb rendelkezések 

8. § 
 
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot 
keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, 
és a figyelembe vehető saját bevételeit a 4. számú mellékletben határozza meg. 

 
Záró rendelkezések 

9. § 
 
1.) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

2.) Egyidejűleg az Intézményi térítési díjakról szóló 9/2009. (IX. 25.) Ör., valamint 
a Nyárlőrinc Község házi gondozási körzeteinek kialakításáról szóló 4/2004.       
(III. 01.) Ör rendeletek hatályukat vesztik. 

 
*** 

 
 
2.) KEOP-4.10.0/A pályázat benyújtása „Helyi hő és villamos energia igény 

kielégítése megújuló energia forrásokkal” 
 
Pap Sándor polgármester: Kiírásra került a KEOP-4.10.0/A pályázati kiírás, Helyi 
hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal címmel, mely 
a napenergia hasznosításával kapcsolatos. Ezzel kapcsolatosan az SKC-Consulting 
Kt. már végzett felméréseket a Polgármesteri Hivatal, valamint együttesen a 
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Művelődési Ház és a Napközi Otthonos óvoda tekintetében. Az intézményeknél a 
megvalósítás becsült értéke a következő: hivatalnál 9,6 millió Ft, Művelődési Háznál 
és óvodánál 15,2 millió Ft. Az intézményekre külön-külön lenne beadva a pályázat, 
ami azt jelenti, hogy a hivatalnál 1,44 millió Ft a másik két intézménynél 2,28 millió Ft 
lenne az önerő a pályázathoz, valamint a két pályázatírás díja bruttó 760 e/Ft. Az 
önkormányzatnak mindösszesen ez 4.480 e/Ft-ban kerülne. Ezek a költségek 
becsült összegek, a nyertes kivitelező a pályázat benyújtása előtt kerül közbeszerzés 
útján kiválasztásra. Miután a pályázatot február 18-tól lehet beadni, a közbeszerzési 
folyamatra már nem lenne idő.  

Az SKC Kft. vállalja, hogy a pályázatra a cégük pályázik, biztosítják a szükséges 
önerőt és vállalják mindkét rendszer szakszerű üzemeltetését, melyre 15 éves 
szerződést kötnének az önkormányzattal. Az üzemeltetés alatt az áramdíj költsége 
15%-kal csökkenne és az üzemeltetési időszakot követően az eszközök ingyenesen 
kerülnének a tulajdonunkba. Ebben a konstrukcióban az önkormányzat mentesülne a 
pályázatírás költsége és az önrész költsége alól, valamint a műszaki megvalósítás és 
üzemetetés sikertelenségének kockázatától. Ebben az esetben az önkormányzat 
összes költsége 100 e/Ft lenne, melyet a helyszíni felmérésért fizetne a cégnek.  
 

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta, hogy az SCK-
Consulting Kft. nyújtsa be pályázatot . 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Helyi hő és 
villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati 
kiírásra az SCK-Consulting Kft. nyújtsa be pályázatot. 
 

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

 
22/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása „Helyi hő és villamos energia igény kielégítése 
megújuló energia forrásokkal” című pályázati kiírásra 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor előterjesztése alapján - az önkormányzat anyagi 
teherviselése nélkül - döntött, hogy a KEOP-4.10.0/A „Helyi hő 
és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázati kiírásra a felméréseket 
végező SKC-Consulting Kft. nyújtsa be a pályázatot. 

Az SKC-Consulting Kft-t a helyszíni felmérésért 100 e/Ft 
díjazás illeti meg. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése 
érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” (helyi piac) 
című pályázattal kapcsolatban pályázati felhívás projektmenedzsment, 
műszaki ellenőr, megvalósíthatósági tanulmány és kivitelező kiválasztására 

 
Pap Sándor polgármester: A piac kialakításával kapcsolatos projekthez több 
pályázati felhívást is közzé kell tenni az önkormányzatnak. 

Az ajánlatkérő a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzései 
tekintetében egyszerű versenyeztetési eljárást folytat le, mindhárom pályáztatás 
esetében, melynek keretében lehetőség szerint legalább három ajánlatot kér be, 
melyből a legalacsonyabb árajánlatot adó cég kerül ki győztesen.  

Az első pályázati felhívás a projektmenedzser és képzés-tanácsadás feladataival 
kapcsolatos. 

Javasolja a képviselő-testületnek a következő három cégnek - azaz a Mentor Iroda 
Kft. 6000 Kecskemét, Gőzhajó u. 9.3/121., a Forrás 1000 Tanácsadó Iroda 6000 
Kecskemét, Vágó u. 20., valamint a Jótanácsadó Kft. 6000 Kecskemét, Nyíri. u. 2/a. 
– megküldeni a pályázati felhívást. 
 

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

 
23/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Pályázati felhívás „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése 
és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” 
tárgyú projekthez kapcsolódó projektmenedzser és képzés-tanácsadás 
feladatainak ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az 

alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések 
támogatására” (helyi piac) tárgyú projekthez kapcsolódó 
projektmenedzser és képzés-tanácsadás feladatainak 
ellátására kiírt pályázati felhívást a melléklet szerint teszi 
közzé: 

2.) A pályázati felhívást a következő három pályázónak kell 
megküldeni: 

1.) MENTOR IRODA KFT. 
 6000 Kecskemét, Gőzhajó u. 9. 3/121 
 mentoriroda@freemail.hu 

2.) FORRÁS 1000 TANÁCSADÓ IRODA 
 6000 Kecskemét, Vágó u. 20. 
 bodor.zs@t-online.hu 

3.) JÓTANÁCSADÓ KFT. 
 6000 Kecskemét, Nyíri u. 2/a. 
 csotirita@jotanacsado.hu 
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Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 

Melléklet a 23/2013. (II. 13.) Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 
A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat az MVH Tanyafejlesztési Program előirányzat 
keretében meghirdetett „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázati 
felhívásra benyújtott pályázat eredményeként támogatást nyert „A tanyai termékek piacra 
jutásának elősegítése Nyárlőrincen” című projekt megvalósítására, és 3506-
11/2012/NAKVI iktatószámon 2013. január 2-án támogatási szerződést kötött a 
Vidékfejlesztési Minisztériummal, mint Támogatóval.  
 
A projekt keretében építési beruházásra kerül sor, melynek főbb jellemzői az alábbiak.  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának tulajdonában, kezelésében és fenntartásában lévő 
64/6 hrsz-ú, a Rákóczi, Ifjúság és Vasút utcák által körülzárt területen fekszik a községi 
sporttelep és piactér. A sportpályának a Rákóczi út felől, míg a piactérnek a Vasút utca felől 
biztosított a közterület kapcsolata. 
Az Önkormányzat számára – az MVH Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében kiírt „ 
Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési 
és térségi fejlesztések támogatására” című  pályázati kiírás -  lehetőséget  kínál arra, hogy a 
tanyai termékek piacra jutásának elősegítése, valamint a tanyai termékek értékesítését 
biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacot tudjon létrehozni a település 
lakosságának ellátását jobbító célzattal. 
A cél megvalósítása érdekében az Önkormányzat a piac területén, egy fedett-nyitott 
árusítóhely és vizesblokk létesítése mellett döntött. Az illemhelyek kialakításánál 30 nő és 20 
férfi létszám került alapul vételre. 
A területen jelenleg egy jelentős felújítást igénylő tároló épület áll mindössze, épületen kívüli 
kiépített ivóvíz, és lekötött elektromos energia csatlakozással. 
Az árusítóhely lényegében egy 2 x 10 db téglapillérekre állított faoszlopokon nyugvó kontyolt 
sátortetővel fedett, simított betonburkolattal ellátott tér, melyet középen egy falazott 
szerkezetű építmény választ ketté, amely különnemű, önálló előtérrel ellátott illemhelyeket, 
akadálymentes, wc berendezéssel ellátott mosdót, és a piacot időszakosan felügyelő, 
takarító személy részére egy kis tartózkodó, és egyben takarítószer tároló helyiséget foglal 
magába. 
Az árusítótereket és a falazott építményt TEGOLA bitumenes zsindely héjjalású kontyolt fa 
nyeregtető fedi. A vizesblokk oldalfala és födémje hőszigeteléssel ellátott, az elfagyás ellen 
elektromos üzemű hőtárolós olajradiátorok biztosítják a szükséges fűtést. Hűvösebb, esős 
időszakokban a csüngő szarufavégekre ponyvaszerkezet felfüggesztése biztosítja az 
árusítóterek védelmét. 
Az árusok és a vásárlók járműveinek elhelyezését az árusító helyek mögött, az építmény 
körül kialakításra kerülő murvás parkolók biztosítják.  
A területen meglévő építmény felújítása építési engedélyhez nem kötött munkálatokkal 
(járda, aljzatbetonozás, bejárati ajtócsere, héjazat csere stb.) kivitelezhető, így az ennek a 
dokumentációnak nem része. Az épület egyébként a piac üzemeléshez szükséges 
eszközök, szerszámok, árusító asztalok, ponyvák  tárolását lesz hivatott ellátni.     
Helyiségek: 
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 árusító tér saját levében sim. beton 102,26  m2 

 árusító tér saját levében  sim. beton 102,26 m2

  
 akadálymentes mosdó ragasztott kőporcelán 4,40 m2 

 női kézmosó előtér ragasztott kőporcelán  1,53 m2 

 női wc ragasztott kőporcelán  1,53 m2 

 férfi kézmosó előtér  ragasztott kőporcelán 1,53 m2 

 férfi wc ragasztott kőporcelán  1,53 m2 

 takarítószer tároló ragasztott kőporcelán  4,40 m2 

 -------------------------------------------------------------------------- 
 ö s s z e s e n :    219,44 m2 

  
Szerkezeti műszaki leírás: 
 
Alapozás: a pillérek alatt pontalapok készülnek, C8-16/FN minőségű csömöszölt 
kavicsbetonból, a terven feltüntetett méretekkel és – 0,80 m alapozási alsó síkkal. Azonos 
betonminőségű sávalapokon nyugszik a falazott szerkezetű vizesblokk építmény. Az 
alapozási sík ellenőrizendő az alapárok ásása során, azaz a teherhordó talajszinttől 
szükséges az alaptestek betonozását elkészíteni. 
Lábazat: kavicsbetonból készül, 25 cm vastagságban, a homlokzati terven jelölt 
felületképzéssel. 
Térbeton: az eladótér teljes felülete sajátlevében simított 10 cm vastagságú vasalt 
kavicsbetonból készül, 10 cm vastag kavicságyazattal és dilatációs hézagokkal ellátva, 
lejtéskialakítással. 
Szigetelés, hőszigetelés: talajnedvesség elleni fal és padlószigetelés készül a falazott 
építménynél 2 rtg. AKVABIT bitumenes szigetelőlemezzel. Hőszigetelésként oldalfalon 5 cm 
vastag ragasztott polisztirolhabot, mennyezeten 10 cm vtg. kőzetgyapotot kell elhelyezni.  
Határoló falak: a vizesblokk körítő falazatának anyaga YTONG kézi falazó elemekből készül 
25 cm vastagságban, YTONG vékonyágyazatú falazó habarcsba falazva. 
Pillérek: tömör nagyszilárdságú Putnoki téglából 38x38 cm-es mérettel cementhabarcsba 
rakva natúr látszó felülettel teli fugázott kivitelben, fedkővel.  
Födém: a falazott építménynél födémmel egyesített födém készül, fogópárok alsó felületén 
tűzálló  gipszkarton álmennyezettel, rajta párazáró fólia, és hőszigetelés. 
Válaszfalak: 10 cm vastagságban YTONG nútféderes válaszfallapokból, vékonyágyazatú 
habarcsba rakva.   
Koszorú: C16-16/KK minőségű betonból készítendő. A külső felületén 5 cm vastag 
HERATEKTA hőszigetelő lemezzel ellátva.  
Nyílászárók: fokozott hőlégzárású HUNGAROPAN hőszigetelő üvegezésű egyedi és típus 
méretű asztalos szerkezetek kerülnek beépítésre.  
Áthidalások: üzemben előre gyártott Pta YTONG áthidaló gerendákkal. 
Tetőszerkezet: kontyolt nyeregfedél készül fűrészelt fenyőanyagból, fa koszorúgerendával, 
és gerincszelemenekkel, fogó párokkal, tetőszerkezetet tartó keményfa oszloppillérekkel, 
könyökfákkal mart kivitelben.  
Tetőfedés: TEGOLA zsindelyfedés készül OSB alátétlemezre ragasztott kivitelben, 
hófogóval. 
Burkolat: hidegpadlóként belső térben ragasztott kőporcelán, oldalfalon 2,10 m magasságig 
ragasztott csempe. Az árusító tér teljes felülete saját levében simított aljzatbeton, 
csúszásgátló felülettel. 
Belső felületképzések: a belső falfelületek glettelést követően háromszori fehér meszeléssel 
lesznek ellátva. 
Homlokzatképzés: LB Knauf homlokzati vékony nemes vakolat, szintén LB Knauf lábazati 
nemes vakolat készül. Faszerkezetek lazúros kezelést kapnak.  
Bádogos munka: Előre gyártott függőeresz és lefolyó csatornák kerülnek felszerelésre, 
horganyzott acéllemezből. 
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Épületgépészet, közműellátás: 
 
Elektromos energia ellátás: a kiépített utcai hálózatról van lecsatlakoztatva, elektromos 
épületgépész terv szerint. 
Vízellátás: közüzemi hálózatról lecsatlakoztatott és korábban megépített vízóra aknáról 
épületgépész terv szerint kiépíthető.    
Fűtés: a vizesblokk falazott épületrész helyiségeiben éjszakai áramról üzemeltetett mobil 
olajradiátorokkal biztosított az időszakos használatból adódó elfagyás elleni temperálás. 
Melegvíz-ellátás: elektromos boilerrel. 
Szellőzés: belső terű helyiségek (kézmosó és wc) szellőztetése gravitációs módon történik 
mennyezetszellőzővel a padlástér felé, melyre ajtónyitással elektromosan is vezérelt 
kapcsolóval működtetett ventilátor is rásegít. 
Szennyvízkezelés: a szennyvíz a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra van csatlakoztatva, 
és így jut a községi szennyvíztisztító telepre, ahol ártalmatlanításra  kerül. 
 
Az építés beruházás megvalósításának becsült ideje: 
 
2013. március 1. – 2013. április 15.  
 
Az ajánlattétel tárgya: 
 
Ezúton kérjük fel, hogy a fenti jellemzőkkel bíró építési beruházáshoz kapcsolódó 
 

projektmenedzser és képzés-tanácsadás 
 
feladatok ellátására vonatkozóan ajánlatot szíveskedjen benyújtani.  
 
Ajánlattételi határidő: 
 
2013. február 22. 10:00 óra 
 
Az ajánlatok benyújtásának módja: 
 
Kérjük az ajánlatokat személyesen vagy postai úton a Nyárlőrinc Község Polgármesteri 
Hivatal 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. címre szíveskedjenek eljuttatni 1 eredeti és 
2 másolati példányban.  
 
Lehetőség van az ajánlat telefax vagy elektronikus levél útján történő benyújtására is.  
 
Ebben az esetben kérjük, ajánlatukat a +36 76 589-008 telefax számra és/vagy a 

polgarmester@nyarlorinc.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.  

 
*** 

 
3.1.) Pap Sándor polgármester: A piaccal kapcsolatos második pályázati felhívás a 
műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos. 

Javasolja a képviselő-testületnek a következő három személynek - azaz Szabó 
Norbert 6000 Kecskemét, Nagy L. kir. krt. 18/a, Fekete Gáspár 6000 Kecskemét, 
Belsőnyír 54/e., valamint Benyáts Kornél 6000 Kecskemét, Fehér u. 27. – 
megküldeni a pályázati felhívás 
 

mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
24/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Pályázati felhívás „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése 
és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” 
tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az 

alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések 
támogatására” (helyi piac) tárgyú projekthez kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt pályázati felhívást 
a melléklet szerint teszi közzé: 

2.) A pályázati felhívást a következő három pályázónak kell 
megküldeni: 

1.) Szabó Norbert 
6000 Kecskemét, Nagy L. kir. krt. 18/a. 
szabnorbi@gmail.com 

2.) Fekete Gáspár 
6000 Kecskemét, Belsőnyír 54/e 
feketegas@freemail.hu 

3.) Benyáts Kornél 
6000 Kecskemét, Fehér u. 27. 
k.benyas@t-email.hu 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

Melléklet a 24/2013. (II. 13.) Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 
A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat az MVH Tanyafejlesztési Program előirányzat 
keretében meghirdetett „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázati 
felhívásra benyújtott pályázat eredményeként támogatást nyert „A tanyai termékek piacra 
jutásának elősegítése Nyárlőrincen” című projekt megvalósítására, és 3506-
11/2012/NAKVI iktatószámon 2013. január 2-án támogatási szerződést kötött a 
Vidékfejlesztési Minisztériummal, mint Támogatóval.  
 
A projekt keretében építési beruházásra kerül sor, melynek főbb jellemzői az alábbiak.  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának tulajdonában, kezelésében és fenntartásában lévő 
64/6 hrsz-ú, a Rákóczi, Ifjúság és Vasút utcák által körülzárt területen fekszik a községi 

mailto:szabnorbi@gmail.com
mailto:feketegas@freemail.hu
mailto:k.benyas@t-email.hu
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sporttelep és piactér. A sportpályának a Rákóczi út felől, míg a piactérnek a Vasút utca felől 
biztosított a közterület kapcsolata. 
Az Önkormányzat számára – az MVH Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében kiírt „ 
Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési 
és térségi fejlesztések támogatására” című  pályázati kiírás -  lehetőséget  kínál arra, hogy a 
tanyai termékek piacra jutásának elősegítése, valamint a tanyai termékek értékesítését 
biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacot tudjon létrehozni a település 
lakosságának ellátását jobbító célzattal. 
A cél megvalósítása érdekében az Önkormányzat a piac területén, egy fedett-nyitott 
árusítóhely és vizesblokk létesítése mellett döntött. Az illemhelyek kialakításánál 30 nő és 20 
férfi létszám került alapul vételre. 
A területen jelenleg egy jelentős felújítást igénylő tároló épület áll mindössze, épületen kívüli 
kiépített ivóvíz, és lekötött elektromos energia csatlakozással. 
Az árusítóhely lényegében egy 2 x 10 db téglapillérekre állított faoszlopokon nyugvó kontyolt 
sátortetővel fedett, simított betonburkolattal ellátott tér, melyet középen egy falazott 
szerkezetű építmény választ ketté, amely különnemű, önálló előtérrel ellátott illemhelyeket, 
akadálymentes, wc berendezéssel ellátott mosdót, és a piacot időszakosan felügyelő, 
takarító személy részére egy kis tartózkodó, és egyben takarítószer tároló helyiséget foglal 
magába. 
Az árusítótereket és a falazott építményt TEGOLA bitumenes zsindely héjjalású kontyolt fa 
nyeregtető fedi. A vizesblokk oldalfala és födémje hőszigeteléssel ellátott, az elfagyás ellen 
elektromos üzemű hőtárolós olajradiátorok biztosítják a szükséges fűtést. Hűvösebb, esős 
időszakokban a csüngő szarufavégekre ponyvaszerkezet felfüggesztése biztosítja az 
árusítóterek védelmét. 
Az árusok és a vásárlók járműveinek elhelyezését az árusító helyek mögött, az építmény 
körül kialakításra kerülő murvás parkolók biztosítják.  
A területen meglévő építmény felújítása építési engedélyhez nem kötött munkálatokkal 
(járda, aljzatbetonozás, bejárati ajtócsere, héjazat csere stb.) kivitelezhető, így az ennek a 
dokumentációnak nem része. Az épület egyébként a piac üzemeléshez szükséges 
eszközök, szerszámok, árusító asztalok, ponyvák  tárolását lesz hivatott ellátni.     
 
Helyiségek: 
 
 árusító tér saját levében sim. beton 102,26  m2 

 árusító tér saját levében  sim. beton 102,26 m2

  
 akadálymentes mosdó ragasztott kőporcelán 4,40 m2 

 női kézmosó előtér ragasztott kőporcelán  1,53 m2 

 női wc ragasztott kőporcelán  1,53 m2 

 férfi kézmosó előtér  ragasztott kőporcelán 1,53 m2 

 férfi wc ragasztott kőporcelán  1,53 m2 

 takarítószer tároló ragasztott kőporcelán  4,40 m2 

 -------------------------------------------------------------------------- 
 ö s s z e s e n :    219,44 m2 

  
Szerkezeti műszaki leírás: 
 
Alapozás: a pillérek alatt pontalapok készülnek, C8-16/FN minőségű csömöszölt 
kavicsbetonból, a terven feltüntetett méretekkel és – 0,80 m alapozási alsó síkkal. Azonos 
betonminőségű sávalapokon nyugszik a falazott szerkezetű vizesblokk építmény. Az 
alapozási sík ellenőrizendő az alapárok ásása során, azaz a teherhordó talajszinttől 
szükséges az alaptestek betonozását elkészíteni. 
Lábazat: kavicsbetonból készül, 25 cm vastagságban, a homlokzati terven jelölt 
felületképzéssel. 
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Térbeton: az eladótér teljes felülete sajátlevében simított 10 cm vastagságú vasalt 
kavicsbetonból készül, 10 cm vastag kavicságyazattal és dilatációs hézagokkal ellátva, 
lejtéskialakítással. 
Szigetelés, hőszigetelés: talajnedvesség elleni fal és padlószigetelés készül a falazott 
építménynél 2 rtg. AKVABIT bitumenes szigetelőlemezzel. Hőszigetelésként oldalfalon 5 cm 
vastag ragasztott polisztirolhabot, mennyezeten 10 cm vtg. kőzetgyapotot kell elhelyezni.  
Határoló falak: a vizesblokk körítő falazatának anyaga YTONG kézi falazó elemekből készül 
25 cm vastagságban, YTONG vékonyágyazatú falazó habarcsba falazva. 
Pillérek: tömör nagyszilárdságú Putnoki téglából 38x38 cm-es mérettel cementhabarcsba 
rakva natúr látszó felülettel teli fugázott kivitelben, fedkővel.  
Födém: a falazott építménynél födémmel egyesített födém készül, fogópárok alsó felületén 
tűzálló  gipszkarton álmennyezettel, rajta párazáró fólia, és hőszigetelés. 
Válaszfalak: 10 cm vastagságban YTONG nútféderes válaszfallapokból, vékonyágyazatú 
habarcsba rakva.   
Koszorú: C16-16/KK minőségű betonból készítendő. A külső felületén 5 cm vastag 
HERATEKTA hőszigetelő lemezzel ellátva.  
Nyílászárók: fokozott hőlégzárású HUNGAROPAN hőszigetelő üvegezésű egyedi és típus 
méretű asztalos szerkezetek kerülnek beépítésre.  
Áthidalások: üzemben előre gyártott Pta YTONG áthidaló gerendákkal. 
Tetőszerkezet: kontyolt nyeregfedél készül fűrészelt fenyőanyagból, fa koszorúgerendával, 
és gerincszelemenekkel, fogó párokkal, tetőszerkezetet tartó keményfa oszloppillérekkel, 
könyökfákkal mart kivitelben.  
Tetőfedés: TEGOLA zsindelyfedés készül OSB alátétlemezre ragasztott kivitelben, 
hófogóval. 
Burkolat: hidegpadlóként belső térben ragasztott kőporcelán, oldalfalon 2,10 m magasságig 
ragasztott csempe. Az árusító tér teljes felülete saját levében simított aljzatbeton, 
csúszásgátló felülettel. 
Belső felületképzések: a belső falfelületek glettelést követően háromszori fehér meszeléssel 
lesznek ellátva. 
Homlokzatképzés: LB Knauf homlokzati vékony nemes vakolat, szintén LB Knauf lábazati 
nemes vakolat készül. Faszerkezetek lazúros kezelést kapnak.  
Bádogos munka: Előre gyártott függőeresz és lefolyó csatornák kerülnek felszerelésre, 
horganyzott acéllemezből. 
 
Épületgépészet, közműellátás: 
 
Elektromos energia ellátás: a kiépített utcai hálózatról van lecsatlakoztatva, elektromos 
épületgépész terv szerint. 
Vízellátás: közüzemi hálózatról lecsatlakoztatott és korábban megépített vízóra aknáról 
épületgépész terv szerint kiépíthető.    
Fűtés: a vizesblokk falazott épületrész helyiségeiben éjszakai áramról üzemeltetett mobil 
olajradiátorokkal biztosított az időszakos használatból adódó elfagyás elleni temperálás. 
Melegvíz-ellátás: elektromos boilerrel. 
Szellőzés: belső terű helyiségek (kézmosó és wc) szellőztetése gravitációs módon történik 
mennyezetszellőzővel a padlástér felé, melyre ajtónyitással elektromosan is vezérelt 
kapcsolóval működtetett ventilátor is rásegít. 
Szennyvízkezelés: a szennyvíz a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra van csatlakoztatva, 
és így jut a községi szennyvíztisztító telepre, ahol ártalmatlanításra  kerül. 
 
Az építés beruházás megvalósításának becsült ideje: 
 
2013. március 1. – 2013. április 15.  
 
Az ajánlattétel tárgya: 
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Ezúton kérjük fel, hogy a fenti jellemzőkkel bíró építési beruházáshoz kapcsolódó 
 

műszaki ellenőr 
 
feladatok ellátására vonatkozóan ajánlatot szíveskedjen benyújtani.  
 
Ajánlattételi határidő: 
 
2013. február 22. 10:00 óra 
 
Az ajánlatok benyújtásának módja: 
Kérjük az ajánlatokat személyesen vagy postai úton a Nyárlőrinc Község Polgármesteri 
Hivatal 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. címre szíveskedjenek eljuttatni 1 eredeti és 
2 másolati példányban.  
 
Lehetőség van az ajánlat telefax vagy elektronikus levél útján történő benyújtására is.  
 
Ebben az esetben kérjük, ajánlatukat a +36 76 589-008 telefax számra és/vagy a 

polgarmester@nyarlorinc.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.  

 

*** 
 
 
3.2.) Pap Sándor polgármester: A harmadik pályázati felhívás a piac projekthez 
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására vonatkozik. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a következő három vállalkozónak - azaz Gulyás 
Imre 6065 Lakitelek Jókai M. u. 10., Anna Bt. 6065 Lakitelek, Esze T. u. 2., valamint 
a Tős Invest Hungary Kft. 6065 Lakitelek, Béke u. 44. – megküldeni a pályázati 
felhívást. 
 

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

 
25/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Pályázati felhívás „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése 
és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” 
tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az 

alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések 
támogatására” (helyi piac) tárgyú projekthez kapcsolódó 
kivitelezői feladatok ellátására kiírt pályázati felhívást a 
melléklet szerint teszi közzé: 

2.) A pályázati felhívást a következő három pályázónak kell 
megküldeni: 

 

mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
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1.) GULYÁS IMRE 
6065. Lakitelek Jókai utca 10. 
gulyasjimmy@gmail.com 

2.) ANNA BT 
6065. Lakitelek Esze Tamás utca 2. 
szucspal@axelero.hu 

3.) TŐS INVEST HUNGARY Kft. 
6065 Lakitelek Béke utca 44. 
feketejozsi04@gmail.com 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet a 25/2013. (II. 13.) Kt. határozathoz 
 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34.  

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 

„A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése Nyárlőrincen” című, 3506-
11/2012/NAKVI iktatószámú projekt keretében piac fejlesztése Nyárlőrincen 

 
 „A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése Nyárlőrincen” című, 3506-
11/2012/NAKVI iktatószámú projekt keretében piac fejlesztése Nyárlőrincen 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34.  
Tel: +36 76 589 001 
Fax: +36 76 589 001 

E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  

 
2. A beszerzési eljárás fajtája jogcíme:  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytat le építési 
beruházás tárgyában, tekintettel arra, hogy a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 67. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. 
december 31-éig építési beruházás esetében 15,0 millió forint, és a beszerzés becsült értéke 
nem éri el a 15,0 millió forintot.  
 
3. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának tulajdonában, kezelésében és fenntartásában lévő 
64/6 hrsz-ú, a Rákóczi, Ifjúság és Vasút utcák által körülzárt területen fekszik a községi 
sporttelep és piactér. A sportpályának a Rákóczi út felől, míg a piactérnek a Vasút utca felől 
biztosított a közterület kapcsolata. 
 
Az Önkormányzat számára – az MVH Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében kiírt „ 

mailto:gulyasjimmy@gmail.com
mailto:szucspal@axelero.hu
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Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési 
és térségi fejlesztések támogatására” című  pályázati kiírás -  lehetőséget  kínál arra, hogy a 
tanyai termékek piacra jutásának elősegítése, valamint a tanyai termékek értékesítését 
biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacot tudjon létrehozni a település 
lakosságának ellátását jobbító célzattal. 
 
A cél megvalósítása érdekében az Önkormányzat a piac területén, egy fedett-nyitott 
árusítóhely és vizesblokk létesítése mellett döntött. Az illemhelyek kialakításánál 30 nő és 20 
férfi létszám került alapul vételre. 
A területen jelenleg egy jelentős felújítást igénylő tároló épület áll mindössze, épületen kívüli 
kiépített ivóvíz, és lekötött elektromos energia csatlakozással. 
 
Az árusítóhely lényegében egy 2 x 10 db téglapillérekre állított faoszlopokon nyugvó kontyolt 
sátortetővel fedett, simított betonburkolattal ellátott tér, melyet középen egy falazott 
szerkezetű építmény választ ketté, amely különnemű, önálló előtérrel ellátott illemhelyeket, 
akadálymentes, wc berendezéssel ellátott mosdót, és a piacot időszakosan felügyelő, 
takarító személy részére egy kis tartózkodó, és egyben takarítószer tároló helyiséget foglal 
magába. 
Az árusítótereket és a falazott építményt TEGOLA bitumenes zsindely héjjalású kontyolt fa 
nyeregtető fedi. A vizesblokk oldalfala és födémje hőszigeteléssel ellátott, az elfagyás ellen 
elektromos üzemű hőtárolós olajradiátorok biztosítják a szükséges fűtést. Hűvösebb, esős 
időszakokban a csüngő szarufavégekre ponyvaszerkezet felfüggesztése biztosítja az 
árusítóterek védelmét. 
 
Az árusok és a vásárlók járműveinek elhelyezését az árusító helyek mögött, az építmény 
körül kialakításra kerülő murvás parkolók biztosítják.  
 
A területen meglévő építmény felújítása építési engedélyhez nem kötött munkálatokkal 
(járda, aljzatbetonozás, bejárati ajtócsere, héjazat csere stb.) kivitelezhető, így az ennek a 
dokumentációnak nem része. Az épület egyébként a piac üzemeléshez szükséges 
eszközök, szerszámok, árusító asztalok, ponyvák  tárolását lesz hivatott ellátni.     
 
Helyiségek: 
 
 árusító tér saját levében sim. beton 102,26  m2 

 árusító tér saját levében  sim. beton 102,26 m2

  
 akadálymentes mosdó ragasztott kőporcelán 4,40 m2 

 női kézmosó előtér ragasztott kőporcelán  1,53 m2 

 női wc ragasztott kőporcelán  1,53 m2 

 férfi kézmosó előtér  ragasztott kőporcelán 1,53 m2 

 férfi wc ragasztott kőporcelán  1,53 m2 

 takarítószer tároló ragasztott kőporcelán  4,40 m2 

 -------------------------------------------------------------------------- 
 ö s s z e s e n :    219,44 m2 

  
Szerkezeti műszaki leírás: 
 
Alapozás: a pillérek alatt pontalapok készülnek, C8-16/FN minőségű csömöszölt 
kavicsbetonból, a terven feltüntetett méretekkel és – 0,80 m alapozási alsó síkkal. Azonos 
betonminőségű sávalapokon nyugszik a falazott szerkezetű vizesblokk építmény. Az 
alapozási sík ellenőrizendő az alapárok ásása során, azaz a teherhordó talajszinttől 
szükséges az alaptestek betonozását elkészíteni. 
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Lábazat: kavicsbetonból készül, 25 cm vastagságban, a homlokzati terven jelölt 
felületképzéssel. 
 
Térbeton: az eladótér teljes felülete sajátlevében simított 10 cm vastagságú vasalt 
kavicsbetonból készül, 10 cm vastag kavicságyazattal és dilatációs hézagokkal ellátva, 
lejtéskialakítással. 
 
Szigetelés, hőszigetelés: talajnedvesség elleni fal és padlószigetelés készül a falazott 
építménynél 2 rtg. AKVABIT bitumenes szigetelőlemezzel. Hőszigetelésként oldalfalon 5 cm 
vastag ragasztott polisztirolhabot, mennyezeten 10 cm vtg. kőzetgyapotot kell elhelyezni.  
 
Határoló falak: a vizesblokk körítő falazatának anyaga YTONG kézi falazó elemekből készül 
25 cm vastagságban, YTONG vékonyágyazatú falazó habarcsba falazva. 
 
Pillérek: tömör nagyszilárdságú Putnoki téglából 38x38 cm-es mérettel cementhabarcsba 
rakva natúr látszó felülettel teli fugázott kivitelben, fedkővel.  
 
Födém: a falazott építménynél födémmel egyesített födém készül, fogópárok alsó felületén 
tűzálló  gipszkarton álmennyezettel, rajta párazáró fólia, és hőszigetelés. 
 
Válaszfalak: 10 cm vastagságban YTONG nútféderes válaszfallapokból, vékonyágyazatú 
habarcsba rakva.   
 
Koszorú: C16-16/KK minőségű betonból készítendő. A külső felületén 5 cm vastag 
HERATEKTA hőszigetelő lemezzel ellátva.  
 
Nyílászárók: fokozott hőlégzárású HUNGAROPAN hőszigetelő üvegezésű egyedi és típus 
méretű asztalos szerkezetek kerülnek beépítésre.  
Áthidalások: üzemben előre gyártott Pta YTONG áthidaló gerendákkal. 
 
Tetőszerkezet: kontyolt nyeregfedél készül fűrészelt fenyőanyagból, fa koszorúgerendával, 
és gerincszelemenekkel, fogó párokkal, tetőszerkezetet tartó keményfa oszloppillérekkel, 
könyökfákkal mart kivitelben.  
 
Tetőfedés: TEGOLA zsindelyfedés készül OSB alátétlemezre ragasztott kivitelben, 
hófogóval. 
 
Burkolat: hidegpadlóként belső térben ragasztott kőporcelán, oldalfalon 2,10 m magasságig 
ragasztott csempe. Az árusító tér teljes felülete saját levében simított aljzatbeton, 
csúszásgátló felülettel. 
 
Belső felületképzések: a belső falfelületek glettelést követően háromszori fehér meszeléssel 
lesznek ellátva. 
 
Homlokzatképzés: LB Knauf homlokzati vékony nemes vakolat, szintén LB Knauf lábazati 
nemes vakolat készül. Faszerkezetek lazúros kezelést kapnak.  
 
Bádogos munka: Előre gyártott függőeresz és lefolyó csatornák kerülnek felszerelésre, 
horganyzott acéllemezből. 
 
Épületgépészet, közműellátás: 
 
Elektromos energia ellátás: a kiépített utcai hálózatról van lecsatlakoztatva, elektromos 
épületgépész terv szerint. 
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Vízellátás: közüzemi hálózatról lecsatlakoztatott és korábban megépített vízóra aknáról 
épületgépész terv szerint kiépíthető.    
 
Fűtés: a vizesblokk falazott épületrész helyiségeiben éjszakai áramról üzemeltetett mobil 
olajradiátorokkal biztosított az időszakos használatból adódó elfagyás elleni temperálás. 
 
Melegvíz-ellátás: elektromos boilerrel. 
 
Szellőzés: belső terű helyiségek (kézmosó és wc) szellőztetése gravitációs módon történik 
mennyezetszellőzővel a padlástér felé, melyre ajtónyitással elektromosan is vezérelt 
kapcsolóval működtetett ventilátor is rásegít. 
 
Szennyvízkezelés: a szennyvíz a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra van csatlakoztatva, 
és így jut a községi szennyvíztisztító telepre, ahol ártalmatlanításra  kerül. 
 
4. A teljesítés határideje: 2013. április 15.  
 
5. A teljesítés helye: 6032 Nyárlőrinc belterület hrsz.64/6 
 
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozással: 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF  
Ajánlattevő számláinak kifizetése 15 napos fizetési határidővel történik.  
Ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be a létesítmény sikeres átadás-átvételének lezárását 
követően. 
 
7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetőségének kizárása: 
 
Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét, valamint a 
részajánlattétel lehetőségét. 
 
8. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
9. Az ajánlattételi határidő: 2013. február 22. 10:00 óra 
 
10. Az ajánlat benyújtásának címe: 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. 
 
11. Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
 Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.  
 
12. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak:  
 
Az ajánlatok felbontásának helye: 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. 
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Az ajánlatok felbontásának ideje:  
 
2013. február 22. 10:00 óra 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
Az ajánlatok bontásán az ajánlattevő és az általa meghívott szervezetek képviselői, illetve 
személyek részt vehetnek. 
 
13. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információk: 
 
Ajánlatkérő nem köti ki ajánlati biztosíték alkalmazását.  
 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot köt ki, és 24 
hónapos jótállási kötelezettséget ír elő a nyertes ajánlattevőként szerződő félre nézve, 
továbbá napi 100.000,- Ft összegű késedelmi kötbér alkalmazását írja elő.  
 
14. Állami támogatásból megvalósított beszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok: 
 
„A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése Nyárlőrincen” – 3506-11/2012/NAKVI 
 
(Az MVH Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében meghirdetett „Az alföldi tanyák, 
valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat eredményeként 
támogatást nyert projekt.)  
 
15. Egyéb információk: 
 
1) Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 13. pontjában megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 3 
példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolat. Az ajánlatokat elektronikus 
adathordozón is be kell nyújtani. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor 
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli.  
2) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlatok 
összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli. 
3) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén 
és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.  
4) Ajánlattevő ajánlatának részeként köteles benyújtani az ajánlattételi dokumentáció 
mellékleteként megküldött felolvasólapot és árazatlan költségvetést kitöltve. Ajánlattevő nem 
módosíthatja az árazatlan költségvetés egyes tételeit, sem azok tárgya, sem azok 
mennyisége tekintetében.  
 
16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. február 15. 
 
 

*** 
 
4.) Településfejlesztési döntés a településrendezési terv és helyi építési 

szabályzat módosításáról 
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Pap Sándor polgármester: Az önkormányzat rendezési tervének módosításával 
kapcsolatban két kérelem is érkezett. Az egyik a Kecskeméti Kékkereszt 
Alapítványtól, akik kérték, hogy a 0162/3 hrsz-ú Nyárlőrinc I. körzet 2-1. külterületi 
ingatlant – az Alapítvány közérdekű céljainak hatékonyabb megvalósítása érdekében 
– erdőterületről vegyes területté legyen átminősítve. A másik kérelem a Kecskeméti 
Református Egyházközségtől érkezett. A tulajdonunkban lévő 0162/12 hrsz-ú 
külterületi ingatlant – az Emmaus házat – beépíthető területté minősítsék át, bővítés 
céljából.  

Korábban döntött a képviselő-testület, hogy a korábbi módosításért a tervezőnő 
kérése alapján bruttó 444.500,- Ft összeget fizet. Az újabb két módosítás belefér a 
tervezői díjba. 

Javasolja a képviselő-testületnek a településrendezési terv és helyi építési 
szabályzat módosítását a fenti kérelmekkel kiegészíteni.  
 

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

 
Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete 
26/2013. (II. 18.) normatív határozata 
Településfejlesztési döntés a településrendezési  
terv és helyi építési szabályzat módosításáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településrendezési terv és helyi építési szabályzat 
módosítására vonatkozó 82/2012. Kt. határozatát a következő I. 
3. és 4. pontokkal egészíti ki: 

I. A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióval 
összhangban a településrendezési terv és helyi építési 
szabályzat módosítását kezdeményezi a következők szerint: 

3. Kecskeméti Kékkereszt Alapítvány szenvedélybetegek 
gyógyítását szolgáló épületének elhelyezhetősége a 
0162/3 hrsz-ú telken. 

4. Kecskeméti Református Egyházközösség Emmaus háza 
bővítési lehetőségének biztosítása a 0162/12 hrsz-ú 
telken. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné 

Határidő: az előírt egyeztetést követően azonnal 
 
5.) Városgazdasági Kft-vel Közszolgáltatási szerződés módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt évben a képviselő-testület a Városgazdasági 
Kft-vel megkötött - szervezett szemétszállításra vonatkozó – szerződését 
módosította oly módon, hogy egy évre meghosszabbítottuk a szemétszállítási 
szerződést – változatlan hulladékszállítási díjakkal - de 2013. július 1-től a 
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lakossággal egyéni szerződést köt a vállalat a hulladék elszállítására, és ennek 
megfelelően a kommunális adó mértékét 2013. július 1-től csökkentené az 
önkormányzat.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szerződést 2013. december 31-ig 
hosszabbítsa meg az önkormányzat, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a 
lakossággal kötendő egyéni szerződések megkötésére. 
 

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

 
27/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
A Városgazdasági Kft-vel a 101/1012. Kt. számú határozattal 
megkötött Közszolgáltatási szerződés módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
101/2012. Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Az Önkormányzat a Városgazdasági Kft-vel – a szilárd 
hulladék elszállítására – a Közszolgáltatási szerződést 2013. 
december 31-ig köti meg. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.) Egyebek 
 
6.1.) Pap Sándor polgármester: A községben sokan panaszkodnak a kóbor 
kutyákra. Javasolja három kutyacsapda megvásárlását, egyenként 24.638 Ft-os 
áron. A csapdákat az iskolához, a vasút állomáshoz, valamint a parkba helyzenénk 
el. Javasolja a képviselő-testületnek a csapdák megvásárlását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja képviselő-testületnek három kutyacsapda 
megvásárlását, egyenként 24.638 Ft-os áron. 
 

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

 
28/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Kutyacsapák vásárlása 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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határozott – a kóbor kutyák elszaporodása miatt – három darab 
kutya csapda megvásárlásáról, egyenként 24.638 Ft-os áron, 
összesen 73.914,- Ft összegben. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.2.) Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Bánföldiné 
Szomjú Gabriella részére 50 e/Ft tiszteletdíj biztosítását, a Falukarácsony 
ünnepségének megszervezéséért.  
 
A pénzügyi bizottság ezt a kérdést is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta Bánföldiné Szomjú 
Gabriella részére az 50 e/Ft tiszteletdíj biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Bánföldiné Szomjú 
Gabriella részére 50 e/Ft tiszteletdíj biztosítását. 
 

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

 
29/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Bánföldiné Szomjú Gabriella 
tiszteletdíjban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy Bánföldiné Szomjú Gabriellát a Falukarácsony 
ünnepségének lebonyolításában való közreműködéséért nettó 
50 e/Ft tiszteletdíjban részesíti. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

6.3.) Pap Sándor polgármester: Az elmúlt évben a képviselő-testület a 12/2012. 
számú határozatában döntött, hogy a Vasút utcai telekvégeket 500 Ft/m2 áron 
értékesíti. A Vasút utcai lakosok közül nagyon sokan jelezték - írásban és szóban 
egyaránt – hogy nagyon magas az összeg, ezért a képviselő-testület 34/2012. 
számú határozatával csökkentette 300 Ft/m2 árra az összeget. Ezt az összeget is 
magasnak tartják. A 300 Ft/m2 árat reálisnak tartja, és továbbra is javasolja 
fenntartani ezt az összeget. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Vasút utcai 
ingatlanok vételárának 300 Ft/m2- árának fenntartását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
30/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Vasút utcai telekvégek értékesítése 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
34/2012. számú határozatát – mely a Vasút utcai (telekvégek) 
17 hrsz-ú belterületi legelő, szántó, gyümölcsös, erdő és kert 
művelési ágú ingatlanok vételárát 300 Ft/m2-ben állapítja meg – 
helybenhagyja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.4.) Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
véleménykéréssel fordult az önkormányzathoz az általános iskolai felvételi 
körzethatárok megállapításával kapcsolatban. A Kormányhivatal álláspontja, hogy a 
felvételi körzet a település közigazgatási területével egyezzen meg. 
 
Vas Ildikó képviselő: A Határút másik oldaláról is járnak a nyárlőrinci iskolába, ami 
már Kecskeméthez tartozik. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: A Világos-hegyi részről is járnak gyerekek, akik 
közigazgatásilag nem ide tartoznának. 
 
Hajagos Antal képviselő: Ha behatároljuk a területet, ezzel igazából lemondunk 
azokról a gyerekekről, akik esetleg a létszámot tudnák növelni. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A felvételi körzethatár megállapítása nem azt jelenti, hogy 
csak a nyárlőrinci gyerekek járhatnak ide, hanem, hogy a felvételnél a nyárlőrinci 
gyerekek elsőbbséget élveznek. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal álláspontjának elfogadását. 
 

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

 
31/2013. (II. 13.) Kt. határozat 
Általános iskolai felvételi körzethatárok 
megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal álláspontjával, hogy az 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________28.

N y á r l ő r i n c , 2013.február 13. napján. 

Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsöde, Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nyárlőrinci 
Buzás János Általános Iskolai Tagintézménye – 6032 
Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4. – felvételi körzete megegyezik a 
település közigazgatási területével.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


