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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án
15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Kiss Ferenc és Hajagos
Antal képviselők.
Távol van: Túri István, Forgó Istvánné és Vas Ildikó képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző.
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 (4) fő az ülésen megjelent.
A Képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását:
1.) A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekthez
kapcsolódó Gksz-1 övezetre közbeszerzési szakértői feladatok ellátása
tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
2.) Pályázat benyújtása „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” című pályázati kiírásra
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
3.) Egyebek
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal,
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet
fogadta el:
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
115/2013. (VII. 30.) normatív határozata
Napirendi pontok elfogadása
H

A T Á R O Z A T

1.) A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekthez
kapcsolódó Gksz-1 övezetre közbeszerzési szakértői feladatok ellátása
tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
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2.) Pályázat benyújtása „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” című pályázati kiírásra
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
3.) Egyebek
1.) A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekthez
kapcsolódó Gksz-1 övezetre közbeszerzési szakértői feladatok ellátása
tárgyában
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület felhívást
tett közzé a Gksz-1 övezethez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok
ellátására. A felhívás három címzett részre lett megküldve és határidőn belül
mindhárom ajánlattevő benyújtotta ajánlatát.
A Barna Orsolya Ügyvédi iroda árajánlata bruttó 3.175.000,- Ft, a BEK-OPHT Bt
árajánlata 2.984.500,- Ft és a B&W Tender Plus Kft árajánlata 2.476.500,- Ft volt. A
benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztásának
szempontja alapján bíráltuk el.
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint a B&W Tender Plus
Kft-t megbízni a Gksz-1 övezet közbeszerzési szakértői feladatainak ellátásával.
Felelős: Pap Sándor polgármester.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
116/2013. (VII. 30.) Kt. határozat
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekthez
kapcsolódó Gksz-1 övezetre közbeszerzési szakértői feladatok
ellátása tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú
projekthez kapcsolódó Gksz-1 övezetre közbeszerzési szakértői
feladatok ellátására kiírt eljárás során a polgármester által
javasolt lezáró határozatot a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Melléklet a 116/2013. (VII. 30.) Kt. határozathoz
L E Z ÁR Ó

H AT ÁR O Z AT

A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével
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a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó B&W Tender Plus Kft-t (székhely: 1092
Budapest, Erkel u. 14/A. I/7. sz.) megbízza.
Felkéri 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 „Szennyvízcsatorna-hálózat és
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése
Nyárlőrincen” projekt megvalósításához kapcsolódó Gksz-1 övezetre közbeszerzési
szakértői feladatok ellátása tárgyában.
A pályázati felhívás 2013. július 24-én három címzett részére került megküldésre,
és az ajánlattételi határidőig 2013. július 26-án 12 óráig három ajánlattevő nyújtott
be ajánlatot.
A pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek az ajánlattevők eleget
tettek, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el.

összegű

A kiválasztás szempontja alapján a legjobb ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevő
minősült:
B&W Tender Plus Kft. (székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 14/A. I/7.sz.)
A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata ”I. fejezet 11) bekezdésében
biztosított, a polgármester javaslata alapján, az ajánlatkérésben meghatározott
szolgáltatás elvégzésével a - bruttó 2.476.500,- Ft összegű – ajánlatot adó B&W
Tender Plus Kft-t (székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 14/A. I/7. sz.) bízza meg.

***
2.) Pályázat benyújtása „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése
és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására”
című pályázati kiírásra
Pap Sándor polgármester: Az MVH pályázati felhívást tett közzé „Az alföldi tanyák,
valamint tanyás térségek megőrzés és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására”.
A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése keretében támogatás vehető igénybe a
tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, a tanyagondnokokat
összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztésére, valamint mobil
egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére, tanyai lakosok számára.
Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 2 millió Ft. A pályázati
céllal összhangban lévő, a tanyagondnoki szolgálat működését segítő eszköz
beszerzése támogatható. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A
támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
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Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére
nyújtana be pályázatot, melynek keretében eszközökre pályáznánk, mint ponyvás
utánfutó, vérnyomásmérő, EKG berendezés. A pályázat támogatottsága 87,5%-os,
tehát a megvalósításhoz az önkormányzatnak 12,5% önerőt kell biztosítani. Az
önkormányzat 2 millió forint támogatásra nyújt be pályzatot, melyhez 287.500,- Ft
önerőt kell biztosítani. Ezt az önerőt a Bácsvíz Zrt-től kapott osztalék terhére
biztosítja az önkormányzat.
A pályázati felhívás keretében civil szervezetek is pályázhatnak. A nyárlőrinci
alapítvány a Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért alapítvány szintén nyújt be
pályázatot a mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére. Az
alapítvány is 2 millió forintra pályázik, melyhez itt is 12,5%-os önerőt kell biztosítani.
A pályázat megírására három árajánlatot kértünk, és a legkedvezőbb ajánlatot a
Jótanácsadó Kft. adta. A pályázat megírását 50.000,- Ft + Áfa díjazás ellenében
vállalják és sikeres pályázat esetén 100.000,- Ft + Áfa sikerdíj illeti meg őket, mely
összegek a pályázat keretében elszámolhatók. A Jótanácsadó Kft. ugyan ezekkel a
feltételekkel az alapítvány pályázatának megírását is vállalja.
Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja át az alapítvány pályázatának
megvalósításhoz szükséges önerő biztosítását, a Bácsvíz Zrt-től kapott osztalék
terhére.
Javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását „Az alföldi tanyák, valamint
tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra, tanyagondnoki szolgálat
fejlesztésére. Javasolja 2 millió Ft megpályázását, melyhez a Bácsvíz Zrt.-től kapott
osztalék terhére 12,5%-os önerőt, azaz 285.714,- Ft-ot biztosítson. Javasolja a
pályázat megírásával a Jótanácsadó Kft. megbízását 50.000,- Ft + Áfa – összesen
63.500,- Ft – díjazás, valamint sikeres pályázat esetén 100.000,- Ft + ÁFA – azaz
127.000,- Ft – díjazás ellenében, mely a pályázat keretében elszámolható. Javasolja
továbbá a polgármester felhatalmazását a szerződés megkötésére. Felelős: Pap
Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
117/2013. (VII. 30.) Kt. határozat
Pályázat benyújtása „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására” című pályázati kiírás keretén belül
tanyagondnoki szolgálat tevékenységének fejlesztésére

H

A T Á R O Z A T

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
MVH. által kiírt „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra –
tanyagondnoki szolgálat tevékenységének fejlesztésére –
pályázatot nyújt be.
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2.) A megpályázni kívánt összeg bruttó 2.000.000,- Ft, melyhez
az önkormányzat 12,5% önerőt, azaz 285.714,- Ft-ot
biztosít a megvalósításhoz, a Bácsvíz Zrt-től kapott osztalék
terhére.
3.) A Képviselő-testület a pályázat megírásával a Jótanácsadó
Kft-t bízza meg 50.000,- Ft + Áfa – összesen 63.500,- Ft –
díjazás, valamint sikeres pályázat esetén 100.000,- Ft +
ÁFA – azaz 127.000,- Ft – díjazás ellenében, mely
összegek a pályázat keretében elszámolhatók
4.)

A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor
polgármestert a szerződés megkötésére a jegyző
ellenjegyzése mellett.

Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy biztosítson
támogatást a Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért Alapítvány részére „Az alföldi
tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési
és térségi fejlesztések támogatására” című pályázati kiírás keretében, mobil
egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére, tanyai lakosok számára,
benyújtandó pályázat pályázati önrészének – 260.000,- Ft – erejéig a Bácsvíz Zrt-től
kapott osztalék terhére. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
118/2013. (VII. 30.) Kt. határozat
Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért
Alapítvány támogatása
H a t á r o z a t
Nyárlőrinc
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatást biztosít a Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért
Alapítvány részére „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására” című pályázati kiírás keretében,
mobil
egészségügyi
szűrővizsgálatok
végzésének
szervezésére, tanyai lakosok számára, benyújtandó pályázat
pályázati önrészének – 260.000,- Ft – erejéig a Bácsvíz Zrt-től
kapott osztalék terhére.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
3.) Egyebek
Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2013.
augusztus 11-én lesz a községben a szokások Lőrinc-napi búcsú-kirakodóvásár.
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A csatornázási munkálatok miatt a helyszíne nem a megszokott helye lesz, hanem a
piactéren és a mellette lévő közterületen, valamint az Ifjúság utcán.

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

Kmf.

Pap Sándor
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző
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