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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 14-
én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, Kállai-Szappanos Renáta, Forgó 
Istvánné és Hajagos Antal képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 

 
Pénzváltó István 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.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ajánlatkérő „Nyárlőrinci Óvoda 
bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” tárgyú Kbt. 
115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési 
eljárásában a kivitelezésre benyújtott ajánlatok bírálatáról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinci Víziközmű Társulat megszüntetése körében felmerülő 
elszámolási előleg iránti igény elbírálása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
38/2018. (VI.14.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ajánlatkérő „Nyárlőrinci Óvoda 
bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” tárgyú Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában a 
kivitelezésre benyújtott ajánlatok bírálatáról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinci Víziközmű Társulat megszüntetése körében felmerülő elszámolási 
előleg iránti igény elbírálása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ajánlatkérő „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, 
átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában a kivitelezésre 
benyújtott ajánlatok bírálatáról 

 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. Az 
óvoda kivitelezőjével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezajlott. A nyílt meghívásos 
közbeszerzési eljárásra három ajánlattevő jelentkezett. A hiánypótlások beérkezése 
után a Bíráló Bizottság egy ajánlattevő – a Baupiktor Kft. - ajánlatát találta 
megfelelőnek. Az ajánlati árak jóval magasabbak, mint amikor a felújítás 
megtervezésre és a pályázat beadásra került, közel két évvel ezelőtt. Az emelkedés 
mértéke 76.320.944,- Ft jelenleg. Az építőanyag árak közel 15%-os emelkedést 
mutatnak, míg a munkadíj nagyjából 8-9%-osat, ebből adódik a nagymértékű 
emelkedés.  

Javasolja a Bíráló Bizottság véleménye alapján az eljárást eredményesnek 
nyilvánítani és az eljárás nyerteseként a Baupiktor Kft-t kihirdetni és a szerződést 
vele megkötni.  

Fentiekre tekintettel javasolja továbbá a képviselő-testületnek a „Nyárlőrinci Óvoda 
bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” című projekt megvalósításához 
76.320.944,- Ft saját erő biztosítását, a plusz költségek miatt. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
pénzeszköz biztosításával. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Nyárlőrinci 
Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” című projekt 
megvalósításához a kivitelezési feladatok elvégzésére a nyertesnek kihirdetett 
BAUPIKTOR Kft-vel - a 239.797.594,- Ft+ÁFA, összesen 304.542.944,- Ft-os 
árajánlata alapján - szerződést kötni. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza 
fel Pénzváltó István polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző ellenjegyzése 
mellett. Javasolja, hogy a képviselő-testület a „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, 
és bölcsődei férőhely létesítése” című projekt megvalósításához 76.320.944,- Ft 
saját erőt biztosítson – a plusz költségek miatt - az általános tartalék terhére. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
39/2018. (VI.14.) Kt. határozat 
„Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” 
című projekttel kapcsolatos szerződés megkötése a BAUPIKTOR Kft-vel 
kivitelezési feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei 
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férőhely létesítése” című projekt megvalósításához a 
kivitelezési feladatok elvégzésére a nyertesnek kihirdetett 
BAUPIKTOR Kft-vel - a 239.797.594,- Ft+ÁFA, összesen 
304.542.944,- Ft-os árajánlata alapján - szerződést köt. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 

3.)    A Képviselő-testület a „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, 
és bölcsődei férőhely létesítése” című projekt 
megvalósításához 76.320.944,- Ft saját erőt biztosít – a plusz 
költségek miatt - az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) Nyárlőrinci Víziközmű Társulat megszüntetése körében felmerülő 

elszámolási előleg iránti igény elbírálása 
 
Pénzváltó István polgármester: 2017. 04. 26-án döntött a Társulat a Víziközmű 
Társulat megszűnéséről és az elszámolás megindításáról. A pénzügyi helyzet 
áttekintése után döntés született, hogy módosításra kerül az egy érdekeltségi 
egységre jutó befizetés mértéke, melyet 104 e/Ft-ban állapítottak meg. Azoknak a 
tagoknak, akiknek többlet befizetésük van, a túlfizetés összege visszafizetésre kerül. 

A befizetést 39 fő még nem teljesítette maradéktalanul, így a Társulat nem tud teljes 
mértékben eleget tenni visszafizetési kötelezettségének, ezért szükséges az 
önkormányzat pénzügyi segítsége. 

Javasolja a képviselő-testületnek 2.700 e/Ft összegű pénzeszköz biztosítását a 
Társulat részére, fizetési kötelezettségének teljesítéshez. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a javaslattal egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Víziközmű Társulat megszüntetése körében felmerült elszámolási előleg iránti igény 
elfogadását és a Társulat részére 2.700.000,- Ft összegű pénzeszköz átadását a 
fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, az általános tartalék terhére. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
40/2018. (VI.14.) Kt. határozat 
Önkormányzati támogatás a Nyárlőrinci Víziközmű Társulat 
által visszafizetendő érdekeltségi hozzájáruláshoz 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
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Nyárlőrinci Víziközmű Társulat megszüntetése körében felmerült 
elszámolási előleg iránti igényt elfogadja és a Társulat részére 
2.700.000,- Ft összegű pénzeszközt ad át a fizetési 
kötelezettségeinek teljesítésére, az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: 2018. június 30. 

 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


