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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 10-
én 15 órakor megtartott üléséről. 

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

Istvánné, Hajagos Antal, Vas Ildikó, Túri István, Forgó Istvánné és 
Kiss Ferenc képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsadó. 
 

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. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

N a p i r e n d :  
 

1.) SKC Consulting Kft-vel szerződés megkötése napelemes rendszer 
kiépítésére a Polgármesteri Hivatalnál és a Napközi Otthonos Óvodánál 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület részére kamatmentes, visszatérítendő 
kölcsön biztosítása, pályázaton elnyert polgárőr gépkocsi vásárlásához 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.)   Tűzoltószertár felújításához likvidhitel felvétele  
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4) Tűzoltószertár felújításához kapcsolódó kiegészítő munkálatokhoz 
pénzeszköz biztosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.)  Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2014. (IV. 10.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) SKC Consulting Kft-vel szerződés megkötése napelemes rendszer 
kiépítésére a Polgármesteri Hivatalnál és a Napközi Otthonos Óvodánál 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület részére kamatmentes, visszatérítendő 
kölcsön biztosítása, pályázaton elnyert polgárőr gépkocsi vásárlásához 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.)   Tűzoltószertár felújításához likvidhitel felvétele  
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4) Tűzoltószertár felújításához kapcsolódó kiegészítő munkálatokhoz 
pénzeszköz biztosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.)  Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 
1.) SKC Consulting Kft-vel szerződés megkötése napelemes rendszer 

kiépítésére a Polgármesteri Hivatalnál és a Napközi Otthonos Óvodánál 
 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt évben a képviselő-testület jóváhagyta, hogy a 
SKC Consulsting Kft. pályázatot nyújtson be a „Helyi hő és villamos energia igény 
kielégítése megújuló energia forrásokkal” című pályázati kiírásra, melynek során a 
Polgármesteri Hivatalra és a Napközi Otthonos Óvodára kerülne napelem, és ezzel 
lehetne biztosítani az elektromos áramot. Az SKC Kft. vállalta a szükséges önerő 
biztosítását, valamint mindkét rendszer szakszerű üzemeltetését. 

Az SKC Kft. által benyújtott pályázat nyert, így az önkormányzatnak szerződést kell 
kötni a megvalósításra, annak feltételeire és az üzemeltetésre. Az önkormányzat 15 
éves időtartamra köti szerződést az SKC Kft-vel. Az üzemeltetés alatt az áramdíj 
költsége 15%-kal csökkenne és az üzemeltetési időszakot követően az eszközök 1,- 
Ft + Áfa díj ellenében az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az SKC 
Consulting Kft-vel a szerződés megkötését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az SKC Consulting 
Kft-vel 15 éves időtartamra szerződés megkötését napelemes rendszer kiépítésére a 
Polgármesteri Hivatalnál és a Napközi Otthonos Óvodánál. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, a jegyző ellenjegyzése mellett, a 
szerződés aláírására. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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28/2014. (IV. 10.) Kt. határozat 
SKC Consulting Kft-vel szerződés megkötése napelemes 
rendszer kiépítésére a Polgármesteri Hivatalnál 
és a Napközi Otthonos Óvodánál 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy 
szerződést köt az SKC Consulting Kft-vel, 15 éves időtartamra, 
napelemes rendszer kiépítésére a Polgármesteri Hivatalnál és a 
Napközi Otthonos Óvodánál. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 28/2014. (IV. 10.) Kt. határozathoz 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
az 

SKC-Consulting Kft. 
és 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
között 

 
mely létrejött az 
 
SKC-Consulting Kft. (székhely: 1031 Budapest, Monostori út 10., cégjegyzékszám: 01-09-
867302, képviseletében: Somos András ügyvezető, a továbbiakban: SKC), és 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
hrsz.: 326, PIR szám: 724715, Pap Sándor Polgármester képviseletében, a továbbiakban: 
Önkormányzat) 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Előzmények 
 
1.1. Az Önkormányzat célja energia hatékony megoldások alkalmazása illetve 
energiaköltségeinek csökkentése, melyre tekintettel a tulajdonát képező, természetben a 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. hrsz.: 326 alatt található telephely napelemek 
fogadására alkalmas, és szükséges méretű felületén napelemes rendszert kíván 
megvalósítani, illetve megvalósíttatni (továbbiakban: Beruházás). Az Önkormányzat a 
Beruházás megvalósításához nem rendelkezik a szükséges forrással, (illetve azt egyéb 
célokra kívánja fordítani). 
 
1.2.  SKC célja az 1.1. pontban megjelölt Beruházás megvalósítása, melynek finanszírozását 
vállalni tudja, azzal együtt, hogy a  jelen Megállapodásban megfogalmazott célok elérése 
érdekében pályázatot nyújt be a KEOP 410/A pályázati konstrukcióra. A Beruházás 
elkészültét követően az SKC az általa megtermelt villamos energiát elsődlegesen az 
Önkormányzatnak kívánja értékesíteni.  
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2. Megállapodás tárgya 
 
2.1. Szerződő Felek a jelen Megállapodásban szabályozni kívánják az Önkormányzat által a 
Beruházáshoz biztosított telephely napelemek fogadására alkalmas, és szükséges méretű 
felületére vonatkozó bérleti jogviszonyt, a Beruházás kivitelezésére vonatkozó jogviszonyt, 
és a Napelemes rendszer kivitelezését illetve üzembe helyezését követően az üzemeltetési 
valamint a villamos energia értékesítési jogviszonyt. 
 

3. Szerződő felek nyilatkozatai 
 
3.1. SKC kijelenti, hogy bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely 
végelszámolás, csőd- illetve felszámolási eljárás alatt nem áll. 
 
3.2. Önkormányzat kijelenti, hogy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely 
végelszámolás, csőd- illetve felszámolási eljárás, valamint adósságrendezései eljárás alatt 
nem áll. 
 

4. Bérleti jogviszony 
 
4.1. Önkormányzat bérbe adja, míg az SKC bérbe veszi az Önkormányzat tulajdonát 
képező, természetben 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. hrsz.: 326 alatt található 
ingatlan napelemek fogadására alkalmas, és szükséges méretű felületét (továbbiakban: 
Bérlemény), amelynek pontos meghatározására a jelen Megállapodás 1. számú 
mellékletében kerül sor. 
 
4.2. A bérleti jogviszony a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától számított 15 évi 
határozott időre kerül megkötésre. 
 
4.3. Az Önkormányzat szavatol azért, hogy a Bérlemény a bérleti jogviszony egész 
időtartama alatt szerződésszerű használatra mind fizikailag, mind jogilag alkalmas, és 
egyébként is megfelel a Megállapodás előírásainak. 
 
4.4. Az Önkormányzat szavatol azért, hogy sem neki, sem pedig harmadik személynek nincs 
a Bérleményre vonatkozóan olyan joga, amely az SKC-t a használatban korlátozza, vagy 
megakadályozza, és vállalja, hogy ilyen korlátozást a későbbiekben sem kezdeményez. 
 
4.5. Az Önkormányzat az SKC szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a Bérlemény 
használatát, követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat 
megszüntetését. 
 
4.6. SKC a Bérleményt rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. 
 
4.7. SKC évente 1 Ft+ÁFA bérleti díjat köteles megfizetni az Önkormányzat részére a 
Bérlemény bérléséért, a jelen Megállapodás 6.7. pontjában meghatározott villamos energia 
értékesítési ár mértékére tekintettel. A bérleti díj megfizetésére a tárgyév 30. napjáig kerül 
sor. 
 
4.8. SKC a bérleti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a jelen Megállapodás 
11. pontja szerint ruházhatja át. Ha az SKC a Megállapodás 11. pontjában foglaltakat nem 
tartja be, felelős azokért a károkért is, amelyek enélkül nem következtek volna be. 
 
4.9. A Bérlemény fenntartásával járó kiadásokat valamint a Bérleménnyel kapcsolatos 
közterheket az Önkormányzat viseli. Az Önkormányzat köteles az SKC-t előzetesen, 
megfelelő időben értesíteni, ha az Önkormányzatot terhelő munkálatok szükségessége 
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merül fel, és köteles megengedni, hogy az Önkormányzat azokat elvégezze, továbbá a károk 
elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
4.10. A bérleti jogviszony rendes felmondás útján nem mondható fel. A Szerződő Felek a 
bérleti jogviszonyt az alábbi esetekben azonnali hatállyal felmondhatják: 
 

4.10.1. SKC jogosult a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben az Önkormányzat a 3.2., 4.3. vagy a 4.4. pontban megjelölt 
szavatossági nyilatkozatát megsértette; 

4.10.2. Önkormányzat jogosult a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani 
a bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén, amennyiben SKC-t 15 
napos határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a 
hátralék megfizetésére írásban felszólította, és SKC e határidő elteltéig 
sem fizetett.  

4.11. A bérleti jogviszony megszüntetése esetén SKC mindazt, amit a saját költségén a 
Bérleményre felszerelt, a Bérlemény épségének sérelme nélkül leszerelheti és elviheti. 
 

5. A Napelemes Rendszer kiépítése 
 
5.1. SKC a bérleményen a KEOP 410/A pályázati anyagban szereplő tulajdonságokkal 
rendelkező és teljesítményű napelemes rendszert köteles megvalósítani. A kiépítési 
kötelezettség körébe különösen az alábbi kötelezettségek tartoznak: 

 A napelemes rendszer beszerzése és telepítése; 

 Támogató villamos energia hálózati összekötő elem(ek) kiépítése 
(továbbiakban: Napelemes Rendszer). 

5.2. SKC kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő körültekintéssel végzi a Napelemes 
Rendszer kiépítési munkáját, a rendelkezésre bocsátott napelemek fogadására alkalmas, 
szükséges méretű és minőségű felületen esetlegesen általa okozott kárt az Önkormányzat 
részére megtéríti. 
 
5.3. A Napelemes Rendszer kiépítése során az Önkormányzat az alábbiakat köteles 
biztosítani SKC számára: 
 

- a Napelemes Rendszer telepítéséhez szükséges helyszín rendelkezésre 
bocsátása, akadálymentes megközelítéssel az SKC által előzetesen benyújtott 
és az Önkormányzat által elfogadott ütemezés szerint. 

 
5.4. Önkormányzat köteles biztosítani, hogy a Napelemes Rendszer megvalósításával 
érintett napelemek fogadására alkalmas, és szükséges méretű felületére a kiépítés 
időszakában illetve a bérleti jogviszony időtartam alatt kizárólag SKC vagy az SKC által 
szerződtetett társaság munkatársai illetve az Önkormányzat karbantartással fogalakozó, arra 
kijelölt munkatársai juthassanak ki. 
 
5.5. A megvalósított Napelemes Rendszer SKC tulajdonát képezi. 
 

6. Napelemes Rendszer üzemeltetése, villamos energia értékesítés 
 
6.1. SKC a Napelemes Rendszert folyamatosan, rendeltetésszerűen üzemelteti.  
 
6.2. Felek megállapodnak, hogy a Napelemes Rendszer által termelt villamos energiát SKC 
az Önkormányzat részére értékesíti a jelen szerződésben rögzített feltételekkel. 
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6.3. A 6.2. pontban megjelölt villamos energia értékesítés határozatlan idejű szolgáltatásként 
kerül meghatározásra. 
 
6.4. SKC kötelezi magát arra, hogy a napelemes rendszeren keresztül általa termelt villamos 
energia mennyiséget az Önkormányzat részére átadja, valamint az esetleges többletet a 
közcélú hálózatra továbbítja. 
 
6.5. Önkormányzat vállalja, hogy az SKC által átadott villamos energiát átveszi és hozzájárul 
ahhoz, hogy az esetleges többlet a közcélú hálózatra felterhelésre kerüljön. 
 
6.6. A mindenkori energiaszolgáltató (továbbiakban: energiaszolgáltató) és az Önkormányzat 
közötti elszámolás a területileg illetékes elosztói engedélyes által közölt ¼ órás adatokon 
alapul, nevezett felek ezt tekintik átadott villamos energiának. 
 
6.7. A Szerződő Felek évente, illetve havonta számolnak el egymással, az alábbiak szerint: 
 
6.8. Az Önkormányzat és az SKC közötti éves elszámolás a napelemes rendszer által 
termelt villamos energia mennyiségét mérő belső mérőóra alapján történik. Az 
Önkormányzat által SKC-nak fizetendő éves díj alapja minden esetben a belső óra által mért 
villamos energia mennyiség. Az SKC által termelt villamos energia egységdíja az 
energiaszolgáltató mindenkor hatályos egyetemes szolgáltatási díja és rendszerhasználati 
díja (ami magában foglalja az elosztói alapdíjat és az elosztói teljesítménydíjat is) 
összegének a 85%-a (továbbiakban együttesen: egységdíj). 
 
6.8.1. Amennyiben SKC az év során azonos mennyiségű villamos energiát termelt, mint 
amennyit az Önkormányzat elfogyasztott, úgy az Önkormányzat és az energiaszolgáltató 
között lévő mérőóra éves szaldója nulla. Ebben az esetben az Önkormányzat a belső 
mérőóra által mért villamos energia mennyiség díját köteles megfizetni SKC felé a 6.7. pont 
szerinti egységdíj alapján. 
 
6.8.2. Amennyiben az Önkormányzat az év során több villamos energiát fogyasztott, mint 
amennyit SKC termelt, akkor az Önkormányzat és az energiaszolgáltató között lévő mérőóra 
szaldója negatív. Ebben az esetben az Önkormányzat a belső mérőóra által mért villamos 
energia mennyiség díját köteles megfizetni SKC felé a 6.7. pont szerinti egységdíj alapján, a 
különbözeti villamos energia (negatív szaldó) mennyiség elszámolását az Önkormányzat 
ugyanakkor az energiaszolgáltatóval köteles rendezni. 
 
6.8.3. Amennyiben SKC az év során több villamos energiát termelt, mint amennyit az 
Önkormányzat elfogyasztott, akkor az Önkormányzat és az energiaszolgáltató között lévő 
mérőóra szaldója pozitív. Ebben az esetben Önkormányzat a belső mérőóra által mért 
villamos energia mennyiség mínusz a pozitív szaldó alapján köteles a díjat megfizetni SKC 
felé a 6.7. pont szerinti egységdíj alapján. A pozitív szaldó energiaszolgáltató által 
Önkormányzatnak fizetendő díját a jelen Megállapodás aláírásával és annak időtartamára 
Önkormányzat engedményezi (rendszerhasználati díjjal növelten) az SKC-nak. 
 
6.8.4. Az Önkormányzat a jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy SKC az 
éves elszámolások ellenőrzése érdekében az Önkormányzat és az energiaszolgáltató közötti 
elszámolás dokumentációjába betekinthessen, valamint a területileg illetékes elosztói 
engedélyes által elhelyezett mérőóra állását ellenőrizhesse. 
 
6.9. A 6.8. pontban rögzített éves díjat az Önkormányzat havi átalánydíj formájában köteles 
megfizetni az SKC részére. Az Önkormányzat és az SKC közötti havi elszámolás keretében 
Önkormányzat egy havi átalánydíj fizetésére köteles, mely havi átalánydíj a Napelemes 
Rendszer várható éves termeléséből az alábbi képlettel állapítható meg:  
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Havi átalánydíj = beépített napelem teljesítmény [kW] x 950 [kWh/beépített kW 
teljesítmény/év] x villamos energia egységdíja [Ft/kWh] / 12 [hónap] 
 
6.10. SKC a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kiállított számlának a kötelezett Fél 
részére történő benyújtásával érvényesíti az energiadíjat vagy bármely más a 
Megállapodáson alapuló összeget. 
 
6.11. SKC a villamos energia fogyasztásra vonatkozó éves számlákat minden esetben a 
tárgyi évet (elszámolási időszak) követő hónap 30. napjáig, az átalánydíjra vonatkozó havi 
számlákat a tárgyhót követő hó 30. napjáig küldi meg az Önkormányzat részére. 
 
6.12. Önkormányzat köteles a számla összegét a számla kiállításától számított 20 napon 
belül a számlán szereplő bankszámlára történő utalással kiegyenlíteni. 
 
6.13. A határidőre történő fizetés elmulasztása esetén SKC minden késedelmes napra 
vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot 
jogosult az Önkormányzat felé kiszámlázni. 
 
6.14. Amennyiben az eltérést nem engedő (cogens) jogszabályok másként nem 
rendelkeznek SKC nem felel az elmaradt haszonért, a várt, de elmaradt megtakarításért, 
bármely harmadik személy Önkormányzattal szembeni követeléséből eredő károkért, a 
közvetett illetve következményi kár vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy a jelen 
Megállapodás 6.7 pontjában meghatározott díjat a fenti felelősségi körre tekintettel 
határozták meg, így a Ptk. 314. § (2) bekezdése jelen Megállapodásra alkalmazandó. 
6.15. SKC vállalja, hogy a Napelemes Rendszerre vonatkozóan vagyonbiztosítást köt. 
 
6.16. A villamos energia értékesítési jogviszony (továbbiakban: értékesítési jogviszony) az 
alábbi esetekben szűnik meg: 
- a felek közös megegyezésével;  
- bármely Fél általi rendes felmondással – Önkormányzat részéről a 6.17. pontban rögzített 
korlátozással; 
- súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondással;  
- bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; valamint  
- vis maior és lehetetlenülés esetén. 
 
6.17. Az értékesítési jogviszony bármely Fél rendes felmondásával megszűnhet. A rendes 
felmondás felmondási ideje a felmondási nyilatkozat kézhezvételének napjától számított 4 
hónap. A felmondási idő alatt a Felek a szerződésből származó jogaikat és 
kötelezettségeiket maradéktalanul teljesíteni, a felmondási idő elteltével egymással 
elszámolni kötelesek.  
Figyelemmel arra a tényre, hogy SKC az 1.2. pontban rögzített pályázatba 3 éves fenntartási 
időszakot vállalt, felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályba lépésének 
napjától számított harmadik év végéig Önkormányzat nem jogosult az értékesítési jogviszony 
rendes felmondással történő megszüntetésére. Felek megállapodnak, hogy amennyiben 
Önkormányzat jelen kötelezettségvállalása esetén jogellenesen rendes felmondással él, úgy 
a felmondási idő kizárólag a jelen szerződés hatályba lépését követő harmadik év végére 
szólhat és Önkormányzat ezen időpontig a szerződésből eredő valamennyi fizetési és egyéb 
kötelezettségének maradéktalanul köteles eleget tenni. 
 
6.18. Bármelyik Fél jogosult az értékesítési jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni, 
amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el így különösen,  
SKC oldalán 
- olyan üzemszerű működést akadályozó hiba merül fel a Napelemes Rendszer üzembe 
helyezését követően, mely a rendszer működését tartósan (legalább 1 hónapig) gátolja. 
- SKC ellen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás kerül elrendelésre;  
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Önkormányzat oldalán 
- esedékes díjfizetési kötelezettség teljesítésének 20 naptári napon túli késedelme, vagy 
jogellenes megtagadása;  
- a Napelemes Rendszer megrongálásra kerül az Önkormányzat által, vagy az 
Önkormányzat mulasztásából eredően harmadik személy által; 
- Önkormányzat ellen adósságrendezési, csőd vagy felszámolási eljárás kerül elrendelésre. 
A felmondási jog gyakorlása előtt az érintett Fél köteles írásban felszólítani a 
szerződésszegő Félt a szerződésszegő állapot, illetve ok orvoslására. Ha a szerződésszegő 
Fél a felszólítás kézhezvételét követő 10 naptári napon belül nem orvosolja a 
szerződésszegő magatartást, a másik Fél a szerződésszegő Félhez címzett ajánlott levélben 
a szerződést felmondhatja.  
 
6.19. Felek hibás teljesítési kötbért kötnek ki, arra az esetre, ha a Napelemes Rendszer 
megrongálásra kerül az Önkormányzat által, vagy az Önkormányzat mulasztásából eredően 
harmadik személy által. A kötbér alapja a Napelemes rendszer mindenkori aktuális könyv 
szerinti értéke. A kötbér mértéke a kötbér alap 10%-a. 
 
6.20. Megszűnik az értékesítési jogviszony abban az esetben is, ha a bérleti jogviszony 
jogszerűen megszűnik. Megszűnik a bérleti jogviszony abban az esetben is, ha az 
értékesítési jogviszony megszűnik. 
 

7. Vis Maior 
 
7.1. Egyik Fél sem felelős a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeinek nem 
szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek 
bekövetkezése vis maior következménye. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a szerződés 
teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta 
késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 45 naptári 
napot, mindkét Fél jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az a Fél, 
akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és 
várható időtartamáról a másik Felet ajánlott levélben haladéktalanul értesíteni. Az értesítést 
elmulasztó Fél az ebből eredő kárért felel.  
 

8. Kapcsolattartás 
 
8.1. Bármely, a Felek között, a Megállapodás vagy a jogszabály által előírt értesítést írásban 
kell megtenni. Az értesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt személyesen eljuttatták a 
másik félhez, és ennek írásbeli igazolása megtörtént, vagy a Magyar Posta igazolja a 
küldemény átvételét ajánlott levélre vonatkozó blankettával vagy olyan tértivevénnyel, 
amelyen a címzett (képviselője) átvételi igazolása szerepel. Faxon történt továbbítás esetén 
az értesítés megtörténtét az ellenőrzőszelvény igazolja. Elektronikus továbbítás esetén a 
válasz e-mail igazolja az értesítés megtörténtét. A fenti igazolások rendelkezésre állása az 
adott irat címzett általi kézhezvételét az ellenkező bizonyításáig igazolja. Faxon és 
elektronikus úton jognyilatkozat nem tehető.  
 
8.2. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megállapodás teljesítésével 
kapcsolatos, bármelyik Féltől származó, és a másik Fél jóváhagyását, utasítását vagy 
intézkedését igénylő értesítésére lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb az adott 
értesítésben meghatározott határidőn belül, ennek hiányában 8 naptári napon belül 
válaszolnak, illetve az intézkedést megteszik.  
Jelen Megállapodás teljesítése során az alábbi személyek jogosultak a Felek közötti 
kapcsolattartásra, akiknél a másik Fél megteheti bejelentéseit, illetőleg akikhez a szükséges 
értesítéseket lehet intézni.  
 

SKC részéről: 
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Neve:    Somos András 
Telefonszáma:   30/645-4237 
Telefax :   (1) 240-4744 
Önkormányzat részéről:  
Neve:     Pap Sándor Polgármester 
Telefonszáma:   06/76/589-019 
Telefax:    06/76/589-008 

 
9. Megállapodás hatálybalépése 

 
9.1. A jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az alábbi két feltétel teljesül: az 
SKC a KEOP 410/A pályázati konstrukción támogatást nyer el, a Támogatási Okiratot a 
Támogató és az SKC aláírja, és ez utóbbi okirat érvényesen létrejön. 

 
10. Bizalmas információk kezelése 

 
10.1. A Szerződő felek a Megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, 
tényeket, információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel, azokat 
kötelesek bizalmasan kezelni, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik 
személynek nem adhatják át.  
 
10.2. A Felek információközlése az alkalmazottai és megbízottai felé bizalmasan, kizárólag a 
Megállapodás teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges mértékben történhet.  
10.3. A titoktartási kötelezettség a Megállapodás megszűnésétől vagy megszüntetésétől 
számított 3 évig áll fenn.  
 
10.4. Felek vállalják, hogy a fenti szabályokat munkatársaikkal, illetve a teljesítésbe bevont 
alvállalkozókkal megismertetik, betartatják.  
 

11. Átruházás 
 
11.1. A jelen Megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át SKC által 
egy harmadik személyre a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. 
 
11.2. A jelen Megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket az Önkormányzat 
kizárólag SKC előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át. Felek rögzítik, hogy az 
Önkormányzat mint szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás esetén a 
szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a jogutódra átszállnak, őt illetik meg, illetve 
terhelik. 
 

12. Alkalmazandó jog, vitás kérdések rendezése  
 
12.1. A jelen Megállapodásra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai irányadóak.  
 
12.2. SKC-nek és az Önkormányzatnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 
békés úton, közvetlen tárgyalások révén rendezzenek minden olyan vitát, amely közöttük a 
Megállapodás keretében vagy a Megállapodás megkötésével kapcsolatban felmerült. 
 
12.3 Amennyiben a Felek közvetlen tárgyalásokon a szerződéssel összefüggésben 
keletkezett vitájukat a tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem 
tudják megoldani, úgy a felek a pertárgy értékétől függően az adott jogvita eldöntésére a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak. 
 

13. Megállapodás módosítása, érvénytelensége 
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13.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás módosítása csak akkor érvényes, 
ha írásban történik és mindkét Fél aláírta a módosítási okiratot. 
 
13.2. Ha a jelen Megállapodás bármelyik rendelkezése érvénytelen és/vagy semmis akár 
egészben akár részben, ezen tény nem hat ki a Megállapodás többi részének 
érvényességére.  
 
A Felek megállapodnak, hogy az érvénytelen és/vagy semmis rendelkezést olyan 
rendelkezéssel pótolják, amelyik a legjobban elősegíti a Megállapodás céljának 
érvényesülését. 
 
A jelen Megállapodás 4 eredeti példányban készült, amelyből mindkét szerződő fél 2-2 
eredeti példányt kap.  
 
A Felek kijelentik, hogy a Megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, aláírták.  

 
*** 

 
2.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület részére kamatmentes, visszatérítendő 

kölcsön biztosítása, pályázaton elnyert polgárőr gépkocsi vásárlásához 
 
Pap Sándor polgármester: A Polgárőr Egyesület pályázat útján gépjárművet nyert. 
Kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy miután a pályázat utófinanszírozott, 
az önkormányzat 4.650.000,- Ft kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt biztosítson 
részükre, melyet 2014. szeptember 30-ig térítenek meg az önkormányzat részére. 
Javasolja a kölcsön biztosítását a Polgárőrség részére. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a kölcsön 
biztosítását a Polgárőr Egyesület részére 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
szerint a Polgárőr Egyesület részére 4.650.000,- Ft kamatmentes, visszatérítendő 
kölcsön biztosítását. Javasolja, hogy a kölcsön visszafizetési határideje 2014. 
szeptember 30. legyen. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert, a jegyző ellenjegyzése mellett, a megállapodás aláírására. Felelős: 
Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
29/2014. (IV. 10.) Kt. határozat 

Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület részére kamatmentes 
visszatérítendő kölcsön nyújtása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Polgárőr Egyesület kérelmére – 4.650.000,- Ft kamatmentes, 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________12. 

N y á r l ő r i n c , 2014. április 10. napján. 

visszatérítendő kölcsönt biztosít gépjármú beszerzésére az 
Egyesület részére. 

2.) A kölcsön visszafizetési határideje 2014. szeptember 30. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert a 
megállapodás aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Tűzoltószertár felújításához likvidhitel felvétele 
 
Pap Sándor polgármester: A Tűzoltószertár felújítására, melyből Idősek Napközi 
Otthonos foglalkoztatója kerül kialakításra, a nyárlőrinci Alapítvány pályázaton 15 
millió forintot nyert. A pályázat utófinanszírozott, így az Alapítvány azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy kamatmentes hitelt biztosítson a beruházás 
megvalósításra, melyet a kifizetési kérelem benyújtása után az Alapítvány visszafizet 
az önkormányzat részére. 
Az önkormányzat a pénzösszeget az OTP-től történő likvid hitel felvételével tudja 
biztosítani, mely hitelt 2014. december 20-áig kell visszafizetni.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a likvid hitel éven 
belül felvehető hitel, tehát ezt az összeget ebben az évben vissza kell fizetni. Annak 
érdekében, hogy a bank biztosítva lássa a pénz visszafizetését, melyet meghitelez, 
zárolja az önkormányzat iparűzési adó számláját, hogy az összeget, amennyiben 
szükséges, erről a számáról le tudja emelni. 
 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a likvidhitel felvételét a Tűzoltószertár 
felújításához. A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 

Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a likvidhitel 
felvételét a Tűzoltószertár felújításához. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
szerint 15 millió forint likvidhitel felvételét a Tűzoltószertár felújításához.  
 

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

 
30/2014. (IV. 10.) Kt. határozat 
Likvidhitel felvétele a Tűzoltószertár  
felújításához 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
15.000.000,- Ft likvid hitelt vesz fel – 2014. december 20-ai 
visszafizetéssel - a Tűzoltószertár felújítási munkálataira. 
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2.) A hitel a „Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások” jogcím 
keretében – a Tűzoltószertár átalakítása és felújítása Idősek 
Napközi Otthonos foglalkoztatója – támogatásának 
megelőlegezésére szolgál. 

3.) Az önkormányzat költségvetési rendeletében a felvett hitel és 
járulékai – a futamidő alatt - betervezésre kerülnek. 

4.) Az önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re 
engedményezi a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvánnyal megkötött megállapodás alapján, a Nyárlőrinc az 
Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány által 8547475923 számú 
támogatási határozat szerint elnyert támogatást, mely bevételt az 
OTP Bank Nyrt. az éven belüli hitel igénybevételéből eredő 
tartozás törlesztésére fordíthatja. 

5.) Az önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re 
engedményezi a helyi adóbevételeit, mely bevételt az OTP Bank 
Nyrt. az éven belüli hitel igénybevételéből eredő tartozás 
törlesztésére fordíthatja. 

6.) Az önkormányzat a hitel és járulékainak biztosítékául felajánlja a 
belterület 64/6 hrsz-ú Sportöltöző, valamint a Nyárlőrinc, 
Alkotmány u. 11. számú, 199 hrsz-ú forgalomképes, törzsvagyont 
nem képező, 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe 
vonható ingatlanok, melyekre 60 millió forint összeg erejéig 
keretbiztosítéki jelzálogszerződést kötött. A képviselő-testület 
vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlant nem minősíti 
korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.  

7.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel 
futamideje alatt az Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján a 
szerződés  alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
annak biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók 
fogadására szolgáló számlájáról a szükséges összeget a Bank a 
Pénzforgalmi Bankszámlára haladéktalanul átvezesse. 

8.) A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és 
alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. 

9.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank 
Nyrt-nél történő hitel felvételére, a jegyző ellenjegyzése mellett  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) Tűzoltószertár felújításához kapcsolódó kiegészítő munkálatokhoz 

pénzeszköz biztosítása 
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4.1.) Pap Sándor polgármester: A Tűzoltószertár felújításával kapcsolatban van 
néhány munkálat, mely nem fért bele a pályázaton nyert összegbe. Ezeket a 
munkálatokat az önkormányzatnak kellene finanszírozni, az általános tartalék 
terhére. 
 
A kivitelezéssel kapcsolatban három árajánlatot kértünk be. A Kriolit Kft. bruttó 
1.489.379,- Ft-os, a Majzik Bau Kft. 1.533.178,- Ft-os, míg a Zsigó Kft. 1.350.806,- 
Ft-os árajánlatot adott. Javasolja a Zsigó Kft. árajánlatának elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a 
Zsigó Kft. ajánlatát. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Zsigó Kft. 
megbízását kiegészítő kivitelezési munkálatok elvégzésére a Tűzoltószertár 
felújításához. Javasolja a képviselő-testületnek a bruttó 1.350.806,- Ft összeg 
biztosítását az általános tartalék terhére. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése 
mellett. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
31/2014. (IV. 10.) Kt. határozat 
Zsigó Kft-vel szerződés megkötése a Tűzoltószertár 
kiegészítő kiviteli munkálataira 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Tűzoltószertár felújításához kapcsolódó kiegészítő 
kivitelezési munkálatok elvégzésével a Zsigó Kft-t bízza meg. 

2.) A Zsigó Kft. a munkálatok elvégzését 1.063.627,- Ft + ÁFA – 
összesen 1.350.806,- Ft- összegért vállalja, melyet az 
önkormányzat az általános tartalék terhére biztosít. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert a 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.2.) Pap Sándor polgármester: A Tűzoltószertárnál nincs az épületben víz. Ehhez 
meg kell terveztetni a vízbekötést. A tervezésre Munkácsi Attilánétól kértünk 
árajánlatot, aki bruttó 40.000,- Ft-ért vállalja a tervezést. Javasolja Munkácsi 
Attilánéval a szerződés megkötését. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta Munkácsi 
Attilánéval a szerződés megkötését. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Munkácsi Attiláné 
tervező megbízását a Tűzoltószertár vízbekötési munkálatainak megtervezésére. 
Javasolja, hogy a bruttó 40.000,- Ft díjazást az önkormányzat az általános tartalék 
terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap 
Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
32/2014. (IV. 10.) Kt. határozat 
Munkácsi Attilánéval szerződés megkötése a Tűzoltószertár 
vízbekötési munkálatainak megtervezésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy szerződést köt Munkácsi Attiláné tervezővel a 
Tűzoltószertár vízbekötési munkálatainak megtervezésére. 

2.) A tervezőnő a feladatok ellátását bruttó 40.000,- Ft díjazás 
ellenében vállalja, mely összeget az önkormányzat az általános 
tartalék terhére biztosít. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására, a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.3.) Pap Sándor polgármester: Árajánlatot kértünk a vizesblokk, valamint 
kiegészítő gépészeti munkálatok elvégzésére is. A Nagyszer Kft. bruttó 1.377.080,- 
Ft-os, az Emán Komfort Kft. 1.561.579,- Ft-os, míg Zubor László 1.447.675,- Ft-os 
árajánlatot adott. Javasolja a Nagyszer Kft. ajánlatának elfogadását. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Nagyszer 
Kft. ajánlatának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nagyszer Kft. 
megbízását a Tűzoltószertár kiegészítő épületgépészeti munkálatainak elvégzésével. 
Javasolja, hogy a bruttó 1.377.080,- Ft bekerülési költséget az önkormányzat az 
általános tartalék terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza 
fel a polgármestert a szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: 
Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.  
 

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

 
33/2014. (IV. 10.) Kt. határozat 
Nagyszer Kft-vel szerződés megkötés a Tűzoltószertár 
kiegészítő gépészeti munkálatainak elvégzésére 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Tűzoltószertár felújításához kapcsolódó kiegészítő 
épületgépészeti munkálatok elvégzésével a Nagyszer Kft-t bízza 
meg. 

2.) A Nagyszer Kft. a munkálatok elvégzését 1.084.315,- Ft + ÁFA – 
összesen 1.377.080,- Ft- összegért vállalja, melyet az 
önkormányzat az általános tartalék terhére biztosít. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert a 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.4.) Pap Sándor polgármester: A vízbekötés megtervezése után a vizesblokk 
bevitelére az épületbe a Bácsvíz Zrt-től kértünk árajánlatot, mely bruttó 175.439,- Ft. 
Javasolja az ajánlat elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az árajánlat 
elfogadását és a szerződés megkötését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bácsvíz Zrt. 
megbízását a Tűzoltószertár vizesblokkjának kialakításával. Javasolja, hogy a bruttó 
175.439,- Ft bekerülési költséget az önkormányzat az általános tartalék terhére 
biztosítsa. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőn jegyző. 
 

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

 
34/2014. (IV. 10.) Kt. határozat 
Bácsvíz Zrt-vel szerződés megkötés a Tűzoltószertár 
vizesblokkjának kialakítására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést 
köt a Bácsvíz Zrt-vel a Tűzoltószertár vizesblokkjának 
kialakítására. 

2.) A Bácsvíz Zrt. a munkálatok elvégzését bruttó 175.439,- Ft 
összegért vállalja, melyet az önkormányzat az általános tartalék 
terhére biztosít. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert a 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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5.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztása 

 
Pap Sándor polgármester: A kerékpárúttal kapcsolatos közbeszerzési szakértő, Dr. 
Kovács Lóránd feladata a Támogatási szerződés aláírásával befejeződött. Miután a 
kisajátítással, valamint a kerékpárút melletti egyoldalú árok kialakításával 
kapcsolatosan problémák merültek fel, így módosítani kell mind a kivitelezővel, mind 
az irányító hatósággal a szerződést. Erre a feladatra közbeszerzési szakértőt kell 
kiválasztani. Három árajánlatot kértünk be ezzel kapcsolatosan. Dr. Barna Orsolya 
bruttó 1.524.000,- Ft-os, a B&W Tender Plus Kft. 996.950,- Ft-os, míg a BEK-OPHT 
Bt. 1.397.000,- Ft-os árajánlatot adott. Javasolja a legalacsonyabb árajánlatot adó 
B&W Tender Plus Kft. ajánlatának elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a B&W 
Tender Plus Kft. ajánlatának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincien a 44. sz. főút mentén” projekt megvalósításához a 
közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére a B&W Tender Plus Kft-vel szerződés 
megkötését. A B&W Tender Plus Kft. a feladatok elvégzését bruttó 996.950,- Ft 
díjazás ellenében vállalja, mely a pályázat terhére elszámolható. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására a jegyző 
ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
35/2014. (IV. 10.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén”  
projekttel kapcsolatos szerződés megkötése a B&W Tender Plus Kft-vel 
közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincien a 44. sz. főút 
mentén” projekt megvalósításához a közbeszerzési szakértői 
feladatok elvégzésére a B&W Tender Plus Kft-vel szerződést köt. 

2.) A B&W Tender Plus Kft-t a közbeszerzési szakértői feladatok 
elvégzéséért 785.000,- Ft + ÁFA – összesen bruttó 996.950,- Ft - 
díjazás illeti meg, mely a pályázat terhére elszámolható. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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6.) Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatása 
 
Pap Sándor polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány 
tanyagondnoki pályázat keretében egészségügyi szűrővizsgálatokra pályázott, mely 
pályázaton 2.068.967,- Ft-ot nyert. Kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy 
miután a pályázat utófinanszírozott, az önkormányzat 1.357.753,- Ft kamatmentes, 
visszatérítendő kölcsönt biztosítson részükre. A kölcsön összegét a kifizetési 
kérelem benyújtását követően, a számlájukra érkező összegből térítik meg az 
önkormányzat részére. Javasolja az általános tartalék terhére a kölcsön biztosítását 
az Alapítvány részére. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az Alapítvány 
támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
szerint a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány részére 1.357.753,- 
Ft kamatmentes, visszatérítendő kölcsön biztosítását az általános tartalék terére. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, a jegyző 
ellenjegyzése mellett, a megállapodás aláírására. Felelős: Pap Sándor polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
36/2014. (IV. 10.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért  
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány kérelmére 
– 1.357.753,- Ft kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt biztosít 
az Alapítvány részére, az általános tartalék terhére. 

2.) A kölcsön visszafizetési határideje 2014. november 30. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert a 
megállapodás aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.) Egyebek 
 
Pap Sándor polgármester: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatalától személyesen megjelentek a Hivatalban, Miklós György Vasút u. 78. 
szám alatti lakos lakás problémájának megoldása ügyében. A ház erősen leromlott 
állapotban van. Megoldást kellene találni, és ennek lehetőségét vizsgáljuk. 
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Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor      Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 


