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N y á r l ő r i n c , 2019. október 21. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 21-

én 17 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Pácsa József, Vas Ildikó, Hajagos 

Antal, Kállai-Szappanos Renáta, Tormási Zoltán és Túri István 
képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 
 
Meghívott vendégek: Tóth Kálmán választási bizottság elnöke, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos, 
Százdi Mária. 

 
Pénzváltó István polgármester: Köszöntöm az október 13-án megválasztott 
képviselőket, valamint a meghívottakat. 

Megállapítom az ülés határozatképességét, tekintettel arra, hogy a megválasztott 6 
fő képviselő közül mindenki jelen van. Ünnepélyesen megnyitom a 2019-2024. évi 
önkormányzati ciklus Képviselő-testületének alakuló ülését. 

Ezen ünnepélyes esemény alkalmával, kérem hallgassuk meg közösen a himnuszt. 

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok szerint végezzük 
munkánkat, mely nagyobb részt kötött keretek között az Mötv. szabályai szerint kell, 
hogy realizálódjon.  
A mai ülésen a napirendek tárgyalása nyílt ülés keretében történik, mivel erre 
szólóan a Képviselő-testület tagjai, azaz valamennyi érintett előzetesen írásban 
nyilatkozatot tett. 

N a p i r e n d :  

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 
eredményéről 
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke 

2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke 

3.) A polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Az Ügyrendi Bizottság létrehozása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétel 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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8.) A Képviselő-testület további bizottságainak létrehozása 
 A.) Pénzügyi Bizottság 
 B.) Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) SzMSz felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

10.) Egyéb ügyek 

1.) Ajánlattételi felhívás a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” 
című projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
Előterjesztés: Pénzváltó István polgármester 

2.) „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzésére szerződés 
megkötése 
Előterjesztés: Pénzváltó István polgármester 

3.) „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez 
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok elvégzésére szerződés 
megkötése 
Előterjesztés: Pénzváltó István polgármester 

4.) Ajánlatkérés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című projekten belül Belterületi utak, járdák felújításához 
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
Előterjesztés: Pénzváltó István polgármester 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
106/2019. (X.21.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 
eredményéről 
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke 

2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke 

3.) A polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Az Ügyrendi Bizottság létrehozása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétel 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________4. 

N y á r l ő r i n c , 2019. október 21. napján. 

7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) A Képviselő-testület további bizottságainak létrehozása 
 A.) Pénzügyi Bizottság 
 B.) Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) SzMSz felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

10.) Egyéb ügyek 

1.) Ajánlattételi felhívás a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” 
című projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
Előterjesztés: Pénzváltó István polgármester 

2.) „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzésére szerződés 
megkötése 
Előterjesztés: Pénzváltó István polgármester 

3.) „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez 
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok elvégzésére szerződés 
megkötése 
Előterjesztés: Pénzváltó István polgármester 

4.) Ajánlatkérés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című projekten belül Belterületi utak, járdák felújításához 
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 

Előterjesztés: Pénzváltó István polgármester 
 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület az alakuló ülés napirendjét 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta. 
 
1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 

eredményéről 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkérem Tóth Kálmánt a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, hogy számoljon be a helyi választás lebonyolításáról, annak 
végleges eredményéről. 
 
Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: Az előterjesztés alapján ismerteti 
a HVB beszámolóját. (Beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 

A beszámolót követően a megbízólevelek átadására kerül sor. 
 
2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Pénzváltó István polgármester: Az alakuló ülés kötelező napirendje az 
önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.  

Felkérem Tóth Kálmánt a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a jelen ülés egyik 
emlékezetes napirendjét szíveskedjen levezényelni, azaz a megválasztott 
önkormányzati képviselők eskütételét. 
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Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: Kérem a képviselő-testület tagjait, 
hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána mondani. Kérem, szíveskedjenek 
felállni ezen ünnepélyes pillanatokban. 

(Az eskü szövege): 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Nyárlőrinc község fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom.”  

“Isten engem úgy segéljen.”    (Mötv. 1. melléklet) 
 

Kérem, hogy szíveskedjenek aláírásukkal igazolni az eskü letételét, azaz az 
esküokmányt aláírni. 
 
Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: Ezt követően felkérem Pénzváltó 
István polgármester urat, hogy szíveskedjen a polgármesteri esküt letenni a 
képviselő-testület tagjai előtt. 
 

“Én Pénzváltó István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat Nyárlőrinc község fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 
javára gyakorlom.” 

“Isten engem úgy segéljen.” 

Felkérem a polgármester urat, hogy az esküokmányt szíveskedjen aláírni. 
 
3.) A polgármesteri program ismertetése 
 
Pénzváltó István polgármester: Ismerteti a polgármesteri programját.  
(A program mellékelve a jegyzőkönyvhöz). 
 
A képviselő-testület Pénzváltó István polgármester programját egyhangúlag 
tudomásul vette. 
 
4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Kérem a jegyző asszonyt, hogy a polgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó legfontosabb 
szabályait ismertesse. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A főállású polgármester illetményét a 2011. évi CLXXXIX 
törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezései szabályozzák ezt. 

Az illetmény közérdekű adat, ezért nyílt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület 
és döntés az ügyben egyszerű többséggel születik határozathozatal mellett. 
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Pénzváltó István polgármesteri tisztségét főállásban látja el (Mötv. 64. §. (1) bek.) 
melyért illetményre jogosult.  

A polgármester illetménye az Mötv. 71. §. (4) bekezdése alapján az államtitkár 
illetményéhez – mely jelenleg 997.200,- Ft és a törvényben meghatározott 
alapilletményből, illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékból áll - 
viszonyítottan kerül megállapításra ennek 55 %-a az 1.501-10.000 fő lakosságszámú 
település polgármestere esetében. 

Tekintettel arra, hogy a fenti összeg 55 %-ára jogosult a polgármester ezért bére 100 
Ft-ra kerekítve 548.500,- Ft lesz az ismertetett jogszabályi előírások okán. 

Az illetményt összegszerűen kell meghatározni, nincs a képviselő-testületnek 
mérlegelési lehetősége. 

Az illetményen kívül a polgármestert polgármesteri tisztsége ellátásával 
összefüggésben költségtérítés illeti meg. A szabályozás itt is módosult, 
költségátalány megállapítására – a korábbiaktól eltérően – nincs lehetőség.  

A főállású polgármester havonta tehát költségtérítésre jogosult, amely az 
illetményének 15 %-ában meghatározott összeg: azaz 82.275,- Ft. (Mötv. 71. §. (6) 
bek.) 

Javaslom, hogy Pénzváltó István polgármester illetményét 2019. október 13-i 
időponttól - figyelemmel az elhangzottakra - bruttó Ft-ban 548.500,- Ft-ban 
szíveskedjenek megállapítani, költségtérítését pedig 82.275,- Ft összegben. 
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti, hogy saját elhatározásából nem kíván a 
döntésben részt venni. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal (polgármester nem szavazott) a következő határozatot hozta: 

 
107/2019. (X.21.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester illetménye és 
költségtérítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármester illetményét 2019. október 13. napjától havi 
bruttó 548.500,- Ft-ban állapítja meg. 

2.) A Képviselő-testület Pénzváltó István polgármester 
költségtérítését 2019. október 13. napjától havi bruttó 82.275,- Ft-
ban állapítja meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 

Pénzváltó István polgármester: Kérem a jegyző asszonyt, ismertesse a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget és az összeférhetetlenségre vonatkozó 
szabályozást. 
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Zayzon Jenőn jegyző: Ismerteti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget és az 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozást. 

1) Az új önkormányzati törvény, valamint az önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvényt értelmében a polgármester és 
önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 
1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az 
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele 
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 
vagyonnyilatkozatát (Mötv. 39. § ). 

A vagyonnyilatkozatokat az SZMSZ-ben erre kijelölt bizottság az Ügyrendi 
Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása 
esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő jogait nem 
gyakorolhatja, juttatásokban nem részesülhet. 

 
2) Az összeférhetetlenségi és méltatlansági kérdések megismerése meglehetősen 

bonyolult és szerteágazó ismeretanyag, melyről írásos tájékoztató készült ez 
kiosztásra kerül a testületi ülést követően. 

Az esetleges összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálása is az ügyrendi bizottság 
feladata.  

 

A vagyonnyilatkozat-nyomtatványok is a testületi ülést követően kerülnek kiosztásra, 
és a biztosított nyomtatványokon legkésőbb november 12-ig tegyék meg a 
vagyonnyilatkozatukat és a hivatalban szíveskedjenek leadni azt. 
 
5.) Ügyrendi Bizottság megválasztása 
 

Pénzváltó István polgármester: Javaslatot teszek az Ügyrendi Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztására, mert feladatuk az alpolgármesteri 
választás lebonyolítása. Javaslom a következő személyek megválasztását: 

 
 Elnök  : Pácsa József képviselő 
 Elnökhelyettes : Vas Ildikó képviselő 
 Tagok  : Kállai-Szappanos Renáta képviselő. 

 
Az érintett képviselők külön-külön kijelentik, hogy a megválasztásuk esetén a feladat 
ellátását vállalják, hozzájárulnak ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület 
nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján „A képviselő-testület 
döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közlei hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 
érintettségét.” Ugyanennek a paragrafusnak az (1a) bekezdés értelmében „Az (1) 
bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala 
saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul”.) 

A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása tehát nyílt szavazással, nyílt 
ülésen, minősített többséggel történik. 
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Pénzváltó István polgármester: Kérem, szavazzunk az Ügyrendi Bizottság 
elnökére és tagjaira. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
108/2019. (X.21.) Kt. határozat 
Ügyrendi bizottság megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság  

   Elnökének  : Pácsa József képviselőt, 
   Elnökhelyettesének : Vas Ildikó képviselőt, 

Tagjának  : Kállai-Szappanos Renáta képviselőt 
választotta meg. 

 
6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint a 
polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a 
képviselőtestület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére alpolgármestert választ, akinek személyére a polgármester 
tehet javaslatot. A törvény szerint minden önkormányzatnál kell legalább egy 
alpolgármestert választani. 

A várható feladatok alapján változatlanul egy társadalmi megbízatású alpolgármester 
választását indítványozom. 

Alpolgármesternek Tormási Zoltán képviselő személyét javaslom, kérem a 
képviselőtestületet, értsen egyet javaslatommal. 
 
Tormási Zoltán képviselő: Megköszönöm a polgármester bizalmát, kijelentem, 
hogy megválasztásom esetén vállalom a feladatot, beleegyezem a nyilvános 
tárgyalásba. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkérem az ügyrendi bizottságot, hogy az 
alpolgármester személyére bonyolítsa le a titkos szavazást, és erről a jegyző 
közreműködésével vegyen fel külön jegyzőkönyvet. Felkérem Zayzon Jenőné jegyző 
asszonyt, ismertesse a titkos szavazás módját. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Ismerteti a titkos szavazás módját. Az elkészített 
szavazólapokon érvényesen szavazni a jelölt neve alatt „IGEN”, „NEM” szó 
valamelyike utáni körben elhelyezendő egymást metsző két vonallal lehet. Az 
alpolgármester megválasztásához minősített többségű (azaz 4) szavazat szükséges. 
A titkos szavazás a jegyző szobájában bonyolítható le. 
 
Pácsa József ügyrendi bizottság elnöke: Átveszi a jegyzőtől az előre elkészített 
szavazólapokat. 
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Pénzváltó István polgármester: A szavazás lebonyolítása végett szünetet rendelek 
el. 
 

 
 
Pénzváltó István polgármester: A szünetet követően felkérem az ügyrendi 
bizottság elnökét ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Pácsa József ügyrendi bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
Az urnában 7 érvényes szavazólap volt. Mind a 7 szavazólapon Tormási Zoltán csak 
„igen” szavazatot kapott. A titkos szavazásról készített jegyzőkönyvet átadta 
Pénzváltó István polgármesternek. (Mellékelve az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez). 
 

Pénzváltó István polgármester: A titkos szavazás eredménye alapján kimondom a 
határozatot. Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete alpolgármesternek Tormási 
Zoltán képviselőt választotta meg. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete titkos szavazással 7 (hét) igen 
szavazattal, 0 (nulla) nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
109/2019. (X.21). Kt. határozat  
Alpolgármester megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek 2019. október 21-vel Tormási Zoltán 
képviselőt választotta meg. 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Tormási Zoltán alpolgármestert, hogy az 
írásbeli szöveg alapján, alpolgármesteri minőségében tegye le az esküt a képviselő-
testület előtt, ezt követően szíveskedjen az esküokmányt aláírni. 

“Én Tormási Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat Nyárlőrinc község fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 
javára gyakorlom.” 

“Isten engem úgy segéljen.” 
 

A polgármester átadja Tormási Zoltán részére a megbízólevelet, mint 
alpolgármesternek. 
 
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester részére 
tiszteletdíjat állapít meg a képviselőtestület Mötv. 80. §. (2) bekezdése alapján. A 
társadalmi megbízatású alpolgármester tehát tiszteletdíjra jogosult, amelynek 
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összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-
90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatában lemondhat.  

(Mötv. 80. §. (2) bekezdése szabályozását figyelembe véve). 

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 2017. január 1-től        
200.000,- Ft-ban került megállapításra. Javasolja ennek az összegnek a 
megállapítását. 

Korábban alpolgármester úr nem tartott igényt a költségtérítésére, kéri, hogy ezzel 
kapcsolatban nyilatkozzon. 
 

Tormási Zoltán alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a törvény 
által megállapított költségtérítésére nem tart igényt. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Tormási 
Zoltán alpolgármester részére 2019. október 21. napjától kezdődő időszakkal havi 
bruttó 200.000,- Ft tiszteletdíjat állapítson meg. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
110/2019. (X.21.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán alpolgármester részére 2019. október 21. napjától kezdődő 
időszakkal havi bruttó 200.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 

8.) A Képviselő-testület további bizottságainak létrehozása 
 
A.) Pénzügyi Bizottság megválasztása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzati feladatok és hatáskörök 
gyakorlására a képviselő-testület létrehozza azokat szerveit, amelyek tevékenyen 
részt vesznek a döntés-előkészítésben és döntéshozatalban. 

Az Ügyrendi Bizottság megválasztására már sor került. Az Mötv. 57. §-a szerint a 
2000 fő feletti települések esetében kötelezően létrehozandó a Pénzügyi Bizottság. 
Ezen kívül javasolja az Egészségügyi és Szociális Bizottság létrehozását. A 
bizottság elnökét és tagjait a Képviselő-testület az Mötv. 58. §-a alapján választja 
meg. 
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Javaslatot teszek a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására, az 
alábbiak szerint: 

 

Elnökének  : Túri István képviselőt, 
Elnökhelyettesének : Pácsa József képviselőt, 
Tagoknak  : Vas Ildikó képviselőt, 

Kállai-Szappanos Renáta képviselőt és  
Hajagos Antal képviselőt. 

 
Az érintet képviselők, külön-külön kijelentik, hogy a megválasztásuk esetén a feladat 
ellátását vállalják, hozzájárulnak ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület 
nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Pénzváltó István polgármester: Kérem, szavazzunk a Pénzügyi Bizottság elnökére 
és tagjaira. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
111/2019. (X.21.) Kt. határozat 
Pénzügyi Bizottság megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi 
Bizottság  

Elnökének  : Túri István képviselőt, 
Elnökhelyettesének : Pácsa József képviselőt, 
Tagjainak  : Vas Ildikó képviselőt, 

Kállai-Szappanos Renáta képviselőt és 
Hajagos Antal képviselőt 

választotta meg. 
 
B.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megválasztása 
 
Pénzváltó István polgármester: Javaslatot teszek az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására. 

Elnökének  : Kállai-Szappanos Renáta képviselőt,  
Elnökhelyettesének : Túri István képviselőt, 
Tagjának   : Hajagos Antal képviselőt, 
Kültagnak  : Százdi Máriát és  

Varga Imrét javaslom. 
 
Az érintet képviselők és kültagok külön-külön kijelentik, hogy a megválasztásuk 
esetén a feladat ellátását vállalják, hozzájárulnak ahhoz, hogy a napirendi pontot a 
képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja. Varga Imre az alakuló ülésen nem tud részt 
venni, megválasztása esetén az esküt később teszi le. 
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Pénzváltó István polgármester: Kérem, szavazzunk az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnökére és tagjaira. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
112/2019. (X.21.) Kt. határozat 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Elnökének   : Kállai-Szappanos Renáta képviselőt, 
Elnökhelyettesének  : Túri István képviselőt, 
Tagjának   : Hajagos Antal képviselőt, 
Kültagoknak (nem képviselőt) : Százdi Máriát és 

Varga Imrét 
választotta meg. 

 
Pénzváltó István polgármester: A bizottság nem képviselő tagja megválasztását 
követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt.  

Kérem Százdi Mária bizottsági kültagot, hogy az eskü szöveg előmondása alapján a 
képviselő-testület előtt tegyék le az esküt, és a vonatkozó dokumentumot 
szíveskedjenek aláírni. 

„Én Százdi Mária becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő 
feladataimat Nyárlőrinc község fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 

„Isten engem úgy segéljen.” 
 
9.) SzMSz felülvizsgálata 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Mötv. 43. §. (3) bekezdése szerint a képviselő-
testület az alakuló vagy az azt követő ülésén a Mötv. szabályai szerint alkotja meg 
vagy vizsgálja felül Szervezeti Szabályzatáról szóló rendeletét. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a jegyzőt, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat felülvizsgálatát végezze el, és szükség szerinti módosítására 
vagy új SzMSz létrehozására tegyen előterjesztést a képviselő-testület részére. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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113/2019. (X.21.) Kt. határozat 
Szervezeti és Működési Szabályzat  
felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat felülvizsgálatát végezze el, és szükség 
szerinti módosítására tegyen előterjesztést a képviselő-testület 
részére. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
10.) Egyéb ügyek 
 
10.1.) Ajánlattételi felhívás a „Külterületi helyi közutak fejlesztése 

Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok 
ellátására 

 
Pénzváltó István polgármester: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a „Külterületi helyi közkutak fejlesztése Nyárlőrincen” című pályázati 
kiírásra, mely benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült. 

A kiválasztott közbeszerzési szakértő elkészítette a külterületi helyi közutak 
kivitelezési feladataihoz kapcsoló ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési 
dokumentációt. 

A képviselő-testületnek dönteni kell az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentáció jóváhagyásáról, a rendelkezésre álló anyagi fedezet pontos 
összegéről, a tervezői költségvetés becsült összegéről, valamint az eljárás 
megindításáról. 

Az ajánlattételi felhívás öt gazdasági szereplő részére kerül majd megküldésre, 
melyet a képviselő-testületnek kell kiválasztania. Fontos, hogy ne legyen a szereplők 
között összefonódás, és hogy tevékenységi körük által képesek legyenek a feladatot 
ellátni. A beérkező ajánlatok két fő értékelési szempontja a nettó ajánlati ár, valamint 
a garanciavállalási időhossza. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint az ajánlattételi felhívás 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
 
114/2019. (X.21.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás a „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez  
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
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H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című 
projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által készített 
közbeszerzési dokumentumot és ajánlattételi felhívást elfogadja 
és ezen közbeszerzési dokumentumok tartalmának 
megfelelően a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
felújításhoz nettó 82.500.000,- Ft fedezettel rendelkezik. A 
tervezői költségvetés becsült összege a felújításhoz nettó 
81.214.463,- Ft. 

3.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

1.) PRIM-ÚT Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét, III. Béla körút 32. I. em.6. 
Ügyvezető :  Maár Ferenc  
Adószám  :  11379296-2-03 
E-mail  :  primut@primut.hu 

 
2.) MEGA-SPED Kft. 

Cím  :  6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
Ügyvezető :  Szabadszállási Mihály 
Adószám  :  11424688-2-03 
E-mail  :  megasped@megasped.hu 
 

3.) DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 
Cím  :  6750 Algyő, Kastélykert u. 171. 
Ügyvezető :  Juhász Lóránt  
Adószám  :  11392486-2-06 
E-mail  :  delut@delut.hu 

 
4.) Fehér & Fehér Kft. 

Cím  :  5900 Orosháza, Szőlő körút 9. 
Ügyvezető :  Fehér László 
Adószám  : 11049566-02-04 
E-mail  :  feherkft@index.hu 

5.) SIGNUM ALFA TEAM Kft. 
Cím  :  1047 Budapest, Fóti út 56. 
Ügyvezető :  Kakulya Zoltán  
Adószám  :  14332151-2-41 
E-mail  :  signumalfa@gmail.com 
 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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Melléklet a 114/2019. (X.21.) Kt. határozathoz 
 
 

Ajánlattételi felhívás 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám:  

(EKR TÖLTI) 

Postai cím: (EKR TÖLTI) 

Város: (EKR TÖLTI) NUTS-kód: (EKR 
TÖLTI) 

Postai irányítószám: 
(EKR TÖLTI) 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: (EKR TÖLTI) Telefon: (EKR TÖLTI) 

E-mail: (EKR TÖLTI) Fax: (EKR TÖLTI) 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) (EKR TÖLTI) 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

Hivatalos név: Weisz Tamás Egyéni Vállalkozó Nemzeti azonosítószám: 
(EKR TÖLTI) 

Postai cím: (EKR TÖLTI) 

Város: (EKR TÖLTI) NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: (EKR TÖLTI) 

Kapcsolattartó személy: (EKR TÖLTI) Telefon: (EKR TÖLTI) 

E-mail: (EKR TÖLTI) Fax: (EKR TÖLTI) 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) (EKR TÖLTI) 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Az ajánlatkérő típusa 
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 Központi szintű 

Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) 
bekezdés] 

 Egyéb: 

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

Szociális védelem 

Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) Fő CPV-kód: 45233120-6 Közút építése 

II.1.3) A szerződés tárgya: (50 karakter) Nyárlőrinc külterületi útfelújítás VP projektből 

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: (1000 karakter) 

A szakasz 879,01 fm,    

B szakasz 2595,09 fm     

Összesen 3474,1 fm. 

(A 0131 és 0134 hsz alatt nyilvántartott 1244,26 fm szilárd burkolatú út megerősítése történik, egyes 
szakaszokon visszabontás is szükséges. 

A 0139/3 és a 143 hrsz alatt nyilvántartott 2229.84 fm földút mechanikai stabilizációja valósul meg. 
Ez összesen : 3474,1 fm) 

II.1.5) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje  

Időtartam hónapban: [4] vagy napban: [] vagy a teljesítés határideje: () 

 II.1.6) A teljesítés helye: Nyárlőrinc Község, külterület 0131-0134-0139/3 és 0143 hrsz-ú földutak. 
NUTS Kód: HU331 

II.1.6) Részekre bontás 

 Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak 
egy részre 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 
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kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  

 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás Önkormányzat területén valósul meg, 
ugyanazon projekt keretében. A munkanemek egymástól nem elválaszthatóak, az utak egymással 
összefüggnek. 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Nyárlőrinc külterületi útfelújítás VP projektből Rész száma: 1 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód:  

45233120-6 Közút építése 

II.2.3) A teljesítés helye: 

Nyárlőrinc Község, külterület 0131-0134-0139/3 és 0143 hrsz-ú földutak. NUTS Kód: HU331 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (4000 karakter) 

(az építési beruházás,jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

A szakasz 879,01 fm,    

B szakasz 2595,09 fm     

Összesen 3474,1 fm. 

(A 0131 és 0134 hsz alatt nyilvántartott 1244,26 fm szilárd burkolatú út megerősítése történik, egyes 
szakaszokon visszabontás is szükséges. 

A 0139/3 és a 143 hrsz alatt nyilvántartott 2229.84 fm földút mechanikai stabilizációja valósul meg. 
Ez összesen : 3474,1 fm) 

Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást 
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki 
ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.  

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám:  

Jótállás vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 30 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

 Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70 

II.2.6) Becsült érték: 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
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összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: [4] vagy napban: [] 

vagy Kezdés: / Befejezés:  

A szerződés meghosszabbítható  igen  nem  

A meghosszabbítás leírása: (400 karakter) 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: (4000 karakter) 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen  nem  

Opciók leírása: (4000 karakter) 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  
igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján 
1826705234 iratazonosító számú támogatási kérelem / 909/7666 J jelű támogatói okirat 

II.2.13) További információ (400 karakter) 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: (4000 karakter) 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 
q) pontja szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (4000 karakter) 

A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
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okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
szerint kell igazolni.  

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy 
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont 
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált 
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok 
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett 
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, aki 
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. 

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra (öntisztázás). 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 
(4000 karakter) 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: (4000 karakter) 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
(1000 karakter) 

 
 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 
meghatározása: (4000 karakter) 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján 
nem ír elő alkalmassági követelményt az 
eljárásban. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
(4000 karakter) 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): (4000 
karakter) 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján 
nem ír elő alkalmassági követelményt az 
eljárásban. 
 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: (4000 
karakter) 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt az 
eljárásban. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai: (1000 karakter) 

A jótállási idő mértéke: az ajánlattevő megajánlása szerint. A jótállás az értékelési 
szempontrendszer részét képezi (2. értékelési részszempont). A nyertes ajánlattevő köteles 
minimum 24 hónap, maximum 60 hónap – ajánlattevő által vállalt mértékben – teljes körű 
jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől. 
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A késedelmi kötbér napi mértéke: A késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 
0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó szerződéses ellenérték 15 %-a.  

Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a 
nettó szerződéses ellenérték 15 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér 
megfizetését vállalja. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre: (1000 karakter) 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét támogatásból kívánja finanszírozni. 

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF 

3 db részszámla + 1 végszámla nyújtható be, 25%, 50%, 75% és 100% készültségi foknál. A 
teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) rendelkezései az irányadóak. 

A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2007. évi CXXVII. törvény 
az általános forgalmi adóról szóló 

Az ellenszolgáltatás a Nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az Ajánlatkérő által ennek 
elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 
kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre aPtk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla alapján szállítói finanszírozás 
keretében. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: (1000 karakter) 

 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: (1000 karakter) 

 Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: (1000 karakter) 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
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 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam 
indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó 
időtartam indokolása: 

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: (50 karakter) 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi határidő 

Dátum: 2019. 11. 04. 

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ ] 
[ ]  

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei (AUTMATIKUSAN TÖLTŐDIK) 

Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely: 

V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.1) Az ajánlati biztosíték 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:  igen  nem 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: 

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

 

V.2) További információk: 
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További információk: (4000 karakter) 

FAKSZ: Weisz Tamás, 00058 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0–10 
pont. 

Azon módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Ár szempont: fordított arányosítás 

Minőségi szempont (Jótállás vállalt időtartama (min. megajánlás 24 hónap, max. megajánlás 
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 60 hónap) egyenes arányosítás 

Ajánlattevő köteles ajánlatában beadni a dokumentáció részeként kiadott árazatlan 
költségvetést teljes körűen beárazva. 

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés 
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

A szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az 
Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik 
személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) 
átdolgozására is.   

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a 
alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 
5.000.000,- HUF/káresemény és legalább 10.000.000,- HUF/év limitű AllRisks típusú 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, 
hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a 
káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre, a meglévő és szomszédos építményekre.  

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve 
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra 
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett 
a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 

Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

Ajánlatkérő a széles körben használt informatikai alkalmazásokkal történő ajánlattételt 
támogatja, ezáltal nem korlátozza a gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési 
eljárásban. A gazdasági szereplőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai 
és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követelheti meg. Ennek 
megfelelően ajánlatkérő elfogadja bármely Microsoft Office-al vagy Adobe-val készített 
dokumentumot. 

Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli.  

Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: (2019. 10. 25.) 

 
*** 
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10.2.) „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzésére szerződés 
megkötése 

 
Pénzváltó István polgármester: A külterületi helyi közutak felújításához kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladtok ellátására az ajánlatkérés elküldésre került. Mindhárom 
gazdasági szereplő megküldte ajánlatát, melyek a következők: a Celica 2004. Kft. 
bruttó 2.286.000,-Ft-os, Szölgyén Péter bruttó 2.000.000,- Ft-os, míg Földvári Ferenc 
egyéni vállalkozó 2.200.000,- Ft-os ajánlatot nyújtott be a feladat ellátására. 
Javasolja a képviselő-testület a legalacsonyabb árajánlatot adó Szölgyén Péter 
ajánlatának elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával – bruttó 2.000.000,- Ft összegű árajánlata alapján – Szölgyén 
Pétert (székhely: 6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.) megbízni. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
115/2019. (X.21.) Kt. határozat 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok  
elvégzésére szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok ellátásával – bruttó 2.000.000,- Ft összegű 
árajánlata alapján – Szölgyén Pétert (székhely: 6000 Kecskemét, 
Illyés Gy. u. 4.) bízza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
10.3.) „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez 

kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok elvégzésére szerződés 
megkötése 

 
Pénzváltó István polgármester: A következő napirendi pont is a külterületi utak 
felújításához kapcsolódik. A projektmenedzsmenti feladatok ellátására három 
gazdasági szereplő részére küldünk ki ajánlatkérést. Mindhárom ajánlattevő megtette 
ajánlatát, melyek a következők: HROD Kft. bruttó 1.270.000,- Ft-os, a Komárom-
Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. bruttó 1.238.250,- Ft-os, míg a HBF. 
Hungaricum Kft. bruttó 1.333.500,- Ft-os árajánlatot adott.  
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Javasolja a legalacsonyabb ajánlatot adó Komárom-Esztergom Megyei 
Területfejlesztési Kft. ajánlatának elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok ellátásával – bruttó 1.238.250,- Ft összegű árajánlata 
alapján – a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-t (székhely: 2800 
Tatabánya, Fő tér 4.) megbízni. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Pénzváltó István polgármester.  
 

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

 
116/2019. (X.21.) Kt. határozat 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez 
kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok  
elvégzésére szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok ellátásával – bruttó 1.238.250,- Ft 
összegű árajánlata alapján – a Komárom-Esztergom Megyei 
Területfejlesztési Kft-t (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) bízza 
meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
10.4.) Ajánlatkérés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című projekten belül Belterületi utak, járdák felújításához 
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 

 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című projekten 
belül Belterületi utak, járdák felújítására, mely pályázat sikeres volt, és az 
önkormányzat 14.950.726,- forint támogatást nyert, melyhez még 8.050.390,- forint 
önerőt kell biztosítani.  

A projekt keretében felújításra kerülnek az Ősz, Nyár és Orgona utcák, valamint a 
Dózsa Gy. utcai járdaszakasz a Posta épületétől a Művelődési házig.  

A feladat kivitelezésére három gazdasági szereplőtől kérünk be árajánlatot, melyek a 
következők: Magas és Mélyépítő Kft. Kecskemét, Szolnoki hegy 118., Fehér & Fehér 
Kft. Orosháza, Szőlő körút 9., Prím-Út Kft. Kecskemét, III. Béla körút 32. I.em.6.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című projekten 
belül Belterületi utak, járdák felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
ajánlatot kérjen.  



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________25. 

N y á r l ő r i n c , 2019. október 21. napján. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület az ajánlatkérést az alábbi gazdasági szereplők 
részére küldje meg: 

1.) Magas és Mélyépítő Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
Ügyvezető :  Makány Annamária 
E-mail  :  m-mkft@m-mkft.hu 

2.) Fehér & Fehér Kft. 
Cím  :  5900 Orosháza, Szőlő körút 9. 
Ügyvezető :  Fehér László 
E-mail  :  fehérkft@index.hu 
 

3.) PRIM-ÚT Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét III. Béla krt. 32. I. em. 6. 
Ügyvezető :  Maár Ferenc 
E-mail  :  primut@primut.hu 

Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
117/2019. (X.21.) Kt. határozat 
Ajánlatkérés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló  
fejlesztések támogatása” című projekten belül Belterületi  
utak, járdák felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című projekten belül Belterületi utak, járdák 
felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására ajánlatot 
kér. 

 
2.) A Képviselő-testület az ajánlatkérést az alábbi gazdasági 

szereplők részére küldi meg: 

1.) Magas és Mélyépítő Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
Ügyvezető :  Makány Annamária 
E-mail  :  m-mkft@m-mkft.hu 

 
2.) Fehér & Fehér Kft. 

Cím  :  5900 Orosháza, Szőlő körút 9. 
Ügyvezető :  Fehér László 
E-mail  :  fehérkft@index.hu 
 

3.) PRIM-ÚT Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét III. Béla krt. 32. I. em. 6. 
Ügyvezető :  Maár Ferenc 
E-mail  :  primut@primut.hu 
 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

mailto:fehérkft@index.hu
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Több hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 


