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Határozatok: 69/2022. – 71/2022. Kt. hat. 
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N y á r l ő r i n c , 2022. július 19. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 19-én 

16,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, Túri 

István, Vas Ildikó, Hajagos Antal és Balogh Viktor képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Szakácsné Marsa Edina 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.) Ajánlattételi felhívás a „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A ”Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői tanácsadási feladatok elvégzésére megkötött szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2022. (VII.19.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Ajánlattételi felhívás a „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A ”Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői tanácsadási feladatok elvégzésére megkötött szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
1.) Ajánlattételi felhívás a „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekt 

megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére 
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Pénzváltó István polgármester: A legutóbbi testületi ülésen az iskola felújításával 
kapcsolatban a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánított a képviselő-testület. Ennek következtében új közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni új gazdasági szereplőkkel a kivitelező kiválasztásához. 

A következő öt gazdasági szereplő részére kerül kiküldésre az ajánlattételi felhívás: 
1. HungaroSun Bt.; 2. Kardos-Vill Kft.; 3. Polár-Stúdió 2 Kft.; 4. Rome Kft. és 5. Kal-
Kom Network Kft. A határozatban szerepelnie kell, hogy a képviselő-testület 
elfogadja a dokumentációt és jóváhagyja a közbeszerzési eljárás megindítását, 
valamint, hogy biztosítja a kivitelezési feladatokra a szükséges pénzeszközt. 
Továbbá ki kell választani a Bíráló Bizottság tagjainak személyét, mely személyekre 
a következő javaslatot teszi: Weisz Tamás közbeszerzési és jogi szakértelemmel 
bíró, Kocsor Gáborné pénzügyi szakértelemmel bíró és Ujvári Kálmán műszaki 
referenst, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel bíró személy.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2022. (VII.19.) határozata 
„Nyárlőrinci iskola felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a 
Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 50. Községi, városi 
önkormányzatok beruházásainak támogatása cím 46. Nyárlőrinc 
Községi Önkormányzat köznevelési feladatinak támogatása 
alcím elnevezésű előirányzata alapján a 19/2021. (XII.20.) 
Korm. határozat alapján” a Nyárlőrinci Iskola felújítása című 
projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok 
elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívást, dokumentációt a 
melléklet szerint elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület a kivitelezői feladatok ellátására a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának megfelelően a 
közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

3.) A Képviselő-testület a kivitelezési feladatok ellátására a 
pályázaton nyert nettó 72.196.263,- Ft-ot biztosítja. 

4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az előzetes tervezői 
költségbecslés alapján a kivitelezés becsült értéke nettó 
72.196.263,- Ft. 

5.) A Képviselő-testület a közbeszerzési dokumentumot az alábbi 
gazdasági szereplők részére küldi meg: 
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1.) HungaroSun Bt. 
Cím  : 6724 Szeged, Ipoly sor 11.b. lház 7.em. 21. 
Képviseli : Jablonkai László 
Adószám : 22303246-2-06 
E-mail  : laszlo.jablonkai@hungarosun.hu 

2.) Kardos-Vill Kft. 
Cím  : 6045 Ladánybene, Templom köz 1. 
Képviseli : Kardos Attila 
Adószám : 12876521-2-03 
E-mail  : info@kardosvill.hu 

3.) Polar-Stúdió 2 Kft. 
Cím  : 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 56. 
Képviseli : Lévai Gábor 
Adószám : 10521483-2-03 
E-mail  : polar2@polar2.hu 

4.) Rome Kft. 
Cím  : 6000 Kecskemét, Horváth D. u. 12. 3/10. 
Képviseli : Csősz Menyhért 
Adószám : 11572705-2-03 
E-mail  : titkarsag@rome.hu 

5.) Kal-Kom Network Kft. 
Cím  : 6044 Kecskemét, Aranyhomok u.25. 
Képviseli : Kalmár Zoltán Sándor 
Adószám : 24700443-2-03 
E-mail  : zoltan.kalmar@kalkom.hu 

6.) A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak: 

 - Weisz Tamás közbeszerzési és jogi szakértelemmel bíró tagot, 

- Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsost, pénzügyi 
szakértelemmel bíró tagot és 

- Ujváry Kálmán műszaki referenst, közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel bíró tagot javasolja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
2.) A ”Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési 

szakértői tanácsadási feladatok elvégzésére megkötött szerződés 
módosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására Weisz Tamás egyéni vállalkozóval kötött szerződést.  

Az új közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt módosítani szükséges a szerződést. A 
szakértő a megismételt közbeszerzési feladatok ellátását bruttó 700.000, Ft díj 
ellenében vállalja, melyet az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosít. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
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Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a szerződés 
módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2022. (VII.19.) határozata 
A ”Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői 
tanácsadási feladatok elvégzésére megkötött szerződés módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nyárlőrinci 
Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői tanácsadási feladatok ellátására Weisz Tamás egyéni 
vállalkozóval kötött szerződést. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította a 66/2022. 
(VII.7.) Kt. határozatával és új ajánlattételi felhívást tesz közzé. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési szakértői tanácsadási feladatok ellátására 
– Weisz Tamás egyéni vállalkozóval – megkötött szerződést oly 
módon módosítja, hogy az új közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 
feladatok ellátására bruttó 700.000,- Ft összeget biztosít az általános 
tartalék terhére. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Pénzváltó István  Szakácsné Marsa Edina 
 polgármester jegyző 


