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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 
30-án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Kiss Ferenc és Vas Ildikó 

képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné, Hajagos Antal és Túri István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-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 (4) 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.) „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat építési-

kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában kiírt eljárás lezáró 

határozatának elfogadása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Egyebek 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
102/2014. (IX.30.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H a t á r o z a t  

1.) „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat építési-

kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában kiírt eljárás lezáró 

határozatának elfogadása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
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Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Egyebek 

 
1.) „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat építési-

kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában kiírt eljárás lezáró 
határozatának elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen képviselő-testület ajánlattételi 
felhívást tett közzé a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázattal 
kapcsolatos építési-kivitelezési munkálatok elvégzésére. Az ajánlattételi felhívás 
három cég részére kerül megküldésre: a HAFAKO-VILL Kft.,a Fényvonal Mérnök Iroda 
Kft. és a T-Tech 2000 Kft. Az ajánlatok beadási határideje a mai napon 11 óra volt, 
mely időpontra egy ajánlat érkezett a Fényvonal Mérnöki Iroda Kft-től. 

A beérkezett ajánlatot a Bíráló Bizottság véleményezte. Az ajánlatot érvényesnek 
találta és megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt és 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ezért a Bíráló Bizottság javasolja az 
Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a Fényvonal Kft-vel, mint ajánlattevővel a 
tárgyalás lefolytatását. 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján, hogy a Fényvonal Kft-t mint ajánlattevőt – miután nem álla a kizáró 
okok hatálya alatt – nyilvánítsa alkalmasnak a szerződés teljesítésére. Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy mint ajánlatkérő a Fényvonal Kft-vel, mint ajánlattevővel 
folytasson tárgyalást. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
103/2014. (IX.30.) Kt. határozat 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati  
konstrukció kivitelezői feladataival kapcsolatos 
 – Bíráló Bizottság javaslata alapján - döntés 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című projekt 
kivitelezői feladataival kapcsolatosan - Bíráló Bizottság 
javaslata alapján – az alábbiak szerint dönt: 

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Fényvonal Kft. – 
6721 Szeged, Cserzy u. 10. fsz 1. sz.- mint ajánlattevő nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt és alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 

2.) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Fényvonal Kft-vel, mint 
ajánlattevővel folytat tárgyalást. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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Pap Sándor polgármester az ülést 15,30-kor berekesztette a tárgyalás lefolytatásáig. 

 

A Képviselő-testület ülése 16 órakor, a tárgyalások lefolytatása után folytatódik. 
 

2.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a szociális célú 
tűzifa vásárlásával kapcsolatosan tájékoztassa a képviselő-testületet.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A tavalyi évhez hasonlóan újra lehet pályázni szociális célú 
tűzifa vásárlására. Lágy és keményfára lehet benyújtani az igényt. A fejenként 
adható tüzelő mennyisége 2q. Lágyfa esetén 137.160,- Ft, míg keményfa esetében 
91.400,- Ft önerőt kell biztosítani. A rászoruló lakosok akik szociális segélyben és 
lakásfenntartási támogatásban részesülnek kaphatnak tüzelő támogatást. Az 
igénylés feltételeit rendeletben kell szabályozni. 

Javasolja a képviselő-testületnek kemény fára benyújtani a pályázatot. 
 
Pap Sándor polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyik bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a szociális 
célú tűzifa vásárlására a pályázat benyújtását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 46/2014. 
(IX.25.) BM. rendelet alapján a Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó 
támogatásra nyújtsa be igényét. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális 
rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza. Javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy 91.440,- Ft önerőt biztosítson az általános tartalék 
terhére. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
104/2014. (IX.30.) Kt. határozat 
Szociális célú tűzifa vásárlásához 
támogatás igénylése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
46/2014. (IX.25.) BM. rendelet alapján a Szociális célú tűzifa 
vásárlásához kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be. 

1.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és 
a 2014. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő 
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anyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – 
rendeletben szabályozza. 

2.) A Képviselő-testület keményfa estén 91.440,- Ft önerőt az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

3.) Pap Sándor polgármester: A Fényvonal Kft-vel a tárgyalás lefolytatásra került, 
ajánlatán nem kíván változtatni. A Bíráló Bizottság megállapított, hogy az ajánlattevő 
a pályázati felhívásban kiírtaknak eleget tett, így ajánlata a szerződés teljesítésére 
alkalmas és érvényes. 

Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint a lezáró határozat 
elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
105/2014. (IX.30.) Kt. határozat 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat 
építési-kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat építési-
kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában kiírt eljárás során – a 
Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján - a polgármester által 
javasolt lezáró határozatot a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 105/2014. (IX.30.) Kt. határozathoz 
 
 

L E Z Á R Ó  H A T Á R O Z A T  
 
 
A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével 
a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Fényvonal Kft-t (székhely: 6721 Szeged, 
Cserzy u. 10. fsz. 1. 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  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított a „Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” projekt megvalósításához kapcsolódóan építési-kivitelezési munkálatok 
elvégzése tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2014. szeptember 25-én három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2014. szeptember 30-án 11 óráig egy 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 

A pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek az ajánlattevő eleget tett, 
így ajánlata a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálja el. 

A kiválasztás szempontja alapján a legjobb ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevő 
minősült:  

Fényvonal Kft. (székhely: 6721 Szeged, Cserzy u. 10. fsz. 1. sz.) 

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében 
biztosított jogkörrel élve – a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján - a polgármester 
javaslatára, az ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a - bruttó 
22.984.847,- Ft összegű – ajánlatot adó Fényvonal Kft-t (székhely: 6721 Szeged, 
Cserzy u. 10. fsz. 1. sz.) bízza meg 
 

*** 
 
4.) Egyebek 
 
Pap Sándor polgármester: A Rákóczi utca szilárd burkolattal történő ellátására 
kértünk árajánlatot. Az árajánlat tartalmazza a meglévő burkolat bontását gépi erővel 
és a törmelék elszállítását, tükörkészítés tömörítéssel, 20 cm darált beton beépítését, 
padkarendezését 1-1 m szélességben valamint nyílt árok készítését. Az út 
felújítására két árajánlat érkezett, a Mega-Sped Kft. ajánlata 7.664.323,- Ft + Áfa és 
az MM Bau Csoport Zrt ajánlata 8.174.794,- Ft + Áfa. A bekerülési költséget az 
önkormányzat az épületenergetikai pályázat önerejének terhére biztosítja, miután a 
pályázathoz – amennyiben nyer - csak a következő évben kell biztosítani az önerő 
összegét. Javasolja az alacsonyabb árajánlatot adó Mega-Sped Kft. ajánlatának 
elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
106/2014. (IX.30.) Kt. határozat 
Rákóczi utca burkolattal történő ellátása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mega-Sped 
Kft-vel köt szerződést a Rákóczi utca burkolattal történő ellátására, 
az ajánlata alapján. 

A munkálatok bekerülési költsége 7,664,323,- Ft + Áfa – összesen 
bruttó 9.733.690.- Ft – összeget a képviselő-testület az 
épületenergetikai pályázat fel nem használt önerejének terhére 
biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 

Pap Sándor      Zayzon Jenőné 
polgármester                         jegyző 


