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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án 
16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Kiss Ferenc, 

Hajagos Antal, Vas Ildikó és Forgó Istvánné képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi 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 (7) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) KÖZOP-3.2.0/C-08-11 „Kerékpárút hálózat fejlesztés” című pályázati 
felhívásra pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Megbízási szerződés a Jótanácsadó Kft-vel kerékpárút pályázatának 
megírására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, 
a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett, 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 
megvalósításához kapcsolódó – projekmenedzsmenti feladok ellátására – 
pályázat kiírása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Külterületi út önkormányzati kezelésbe történő átvétele 
 Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Utca név-táblák és házszám-táblák felmérése és pótlása 
 Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) TÁMOP 3.1.4. kompetencia pályázatnál határozat módosítás, saját erő 
megnövelése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

8.) Egyebek 
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1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Pap Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli kiegészítéssel nem 
kíván élni. 

Amennyiben a testületi tagoknak kérdése hozzászólása nincs, javasolja a jelentés 
elfogadását. 
 

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

 
59/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
Végrehajtásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor polgármester előterjesztését a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
2.) KÖZOP-3.2.0/C-08-11 „Kerékpárút hálózat fejlesztés” című pályázati 

felhívásra pályázat benyújtása 
 
Pap Sándor polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a testület 
tagjai megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Annyival szeretné kiegészíteni 
az előterjesztést, hogy a pályázat beadási határideje augusztus 1., és a beérkezés 
sorrendjében bírálják el a beadott pályázatokat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: Lakitelek nyújt-e be pályázatot a 
kerékpárút megépítésére? 
 
Pap Sándor polgármester: Igen, Lakitelek is pályázik, így a két község össze lenne 
kötve a kerékpárúttal. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
pályázat benyújtását, mivel 100%-os támogatottsággal bír. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek pályázat benyújtását 
kerékpárút megépítésére. 
 

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

 
 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. július 28. napján. 

4 

60/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása a 44. sz. főút mentén 
kerékpárút kiépítésére 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap Sándor 
polgármester előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot 
hozza: 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a KÖZOP-3.2.0/C-08-11 „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati kiírásra.  

2.) A beruházás támogatottsága 100%-os. A tervezett projekt 
kezdési időpontja: 2012. április 1., tervezett zárása 2013. 
március 31. 

3.) A pályázat célja az elérhetőség javítása a Kecskeméti 
kistérségben. Kiépített kerékpárút-hálózat hosszának növelése, 
így biztosítva a régió fejlődésének elősegítését, a térségek, 
települések lakosságának életkörülményeinek javítását, növelve 
a közlekedés biztonságát és lehetőség teremtve a 
hivatásforgalmi és turisztikai célú kerékpározás elterjedésének. 

4.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy a pályázatban megjelölt cél, feladat illeszkedik a jelenleg 
hatályos részletes településrendezési tervhez.  

5.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy a pályázat tárgyát képező kerékpárút nyomvonala 
illeszkedik a helyi szabályozási tervekhez. 

6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy a pályázat megvalósítását követően a projekt 
eredményeinek hosszú távú (legalább 5 éves) működtetésének 
szakmai és pénzügyi hátterét biztosítja a KÖZOP pályázati 
dokumentációnak megfelelően. 

7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatoknál képviselje a Képviselő-
testület álláspontját, annak nevében nyilatkozzon. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Megbízási szerződés a Jótanácsadó Kft-vel kerékpárút pályázatának 

megírására 
 
Pap Sándor polgármester: A testületi tagok az ehhez kapcsolódó előterjesztését is 
megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztés.) Az előterjesztést annyival szeretné 
kiegészíteni, hogy amennyiben nem nyer a pályázat a 375.000,- Ft pályázatírási díjat 
akkor is ki kell fizetni, valamint az elnyert támogatás 1%-át+ÁFA-t, összesen 
2.725.000,- Ft-ot a támogatási értesítést követően kell kifizetni, melyet az 
önkormányzatnak meg kell előlegezni és ez az összeg a pályázat terhére a 
későbbiek folyamán elszámolható. (Mellékelve a szerződés tervezet.) 
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A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
szerződés megkötését a Jótanácsadó Kft-vel. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek megbízási szerződés 
megköltését a Jótanácsadó Kft-vel kerékpárút pályázatának megírására. 
 

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

 
61/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Megbízási szerződés megkötése a Jótanácsadó Kft-vel 
a „Kerékpárút hálózat fejlesztése” című pályázat elkészítésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
a Jótanácsadó Kft-t, hogy a „Kerékpárút hálózat fejlesztés” 
című pályázati felhívásra a pályázat elkészítésével. 

A Jótanácsadó Kft. a megbízást 2.480.000,- Ft+ÁFA – 
összesen 3.100.000,- Ft – díjazásért vállalja. 

A Megbízási díjból 300.000 Ft + ÁFA - összesen 375.000,- Ft – 
a pályázat befogadáskor, a kiállított számla alapján válik 
esedékessé. 

A Megbízási díjból fennmaradó 2.180.000,- Ft+ÁFA – összesen 
2.725.000,- Ft – a támogatási döntés után, a kiállított számla 
alapján kell kiegyenlíteni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Jótanácsadó Kft-vel a megbízási szerződést aláírja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett, 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 
megvalósításához kapcsolódó – projekmenedzsmenti feladok ellátására – 
pályázat kiírása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és az ezzel 
kapcsolatos ajánlattételi felhívás dokumentációját megkapták. (Mellékelve az írásos 
előterjesztés.) Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek az ajánlattételi felhívás elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
62/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás a szennyvízcsatorna-projekt 
2. fordulója megvalósításának részét képező 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében meghirdetett 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati 
konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező projektmenedzsmenti 
feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlattételi felhívást 
elfogadja.  

 
2. Az ajánlattételi felhívást a következő három ajánlattevőnek 

kell megküldeni: 

 1.) Softzone Informatikai Kft. 
4200 Hajdúszoboszló, Bárány u. 6. 

2.) PRIM-TENDER Kft. 
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 24/A. 

3.) B&W Consult Kft. 
1088 Budapest, Bródy S. u. 30/A. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 
 

Melléklet a 62/2011. (VII.28.) Kt. határozathoz 
 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

A Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint 
egyszerű eljárásra 

 
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus 

levelezési címe /Kbt. 249. § (2) bek. a.) pont/: 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.   
Telefon: +36-76-589-001 
Telefax: +36-76-589-008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu 

mailto:olgarmester@nyarlorinc.hu


Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. július 28. napján. 

7 

 
2. A közbeszerzés tárgya /Kbt. 249. § (2) bek. b.) pont/: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata számára a „Szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” című projekt megvalósításához kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátása.  
 
A közbeszerzés mennyisége /Kbt. 249. § (2) bek. b.) pont/: 
 
A fenti projekt során különösen az alábbi feladatokat kell ellátnia a nyertes 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során: 

 

 a Támogatási Szerződés megkötésében történő közreműködés;  

 folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel;  

 a projekthez kapcsolódó bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási 
kötelezettségek, illetve igénylés teljesítésében történő közreműködés 
(így különösen a projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, 
előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záróbeszámoló, 
szerződésmódosítás Megbízó általi kezdeményezése stb.), amelynek 
keretében különösen az alábbi feladatok elvégzése  

o a Támogatási Szerződés megkötését követően havonta a 
megkötött és a megkötni tervezett vállalkozási szerződések 
bontásában kifizetési ütemterv készítése és benyújtása a 
Közreműködő Szervezet részére;  

o a kifizetési ütemterv módosítása esetén a módosítás 
indokolásának elkészítése;  

o kifizetési igénylések készítése és benyújtása a Közreműködő 
Szervezet részére;  

o a kifizetési igénylés(ek)hez kapcsolódóan időszakos 
beszámoló(k) készítése;  

o a pályázatban vállalt esélyegyenlőséggel és környezetei 
fenntarthatósággal kapcsolatos, a projekt adatlapon megjelölt 
vállalások teljesítéséről a teljesítés követő legfeljebb 30 napon 
belül beszámoló készítése és megküldése a Közreműködő 
Szervezetnek; 

o a Közreműködő Szervezet részéről a projektre vonatkozó 
információ vagy dokumentum szolgáltatása iránti kérelem 
beérkezése esetén közreműködés az információ, illetve 
dokumentum szolgáltatásában;   

o zárójelentés elkészítése és – az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásával egyidejűleg – benyújtása a Közreműködő 
Szervezet részére a Támogatási Szerződésben megjelölt 
időpontban;  

o szükség szerint a Támogatási Szerződés módosításának 
előkészítésében történő közreműködés, a szerződésmódosítás 
indokolásnak összeállítása;  

o a Támogatási Szerződés megkötését követően a projekt 
megvalósítása során hathavonta projekt előrehaladási jelentés 
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(PEJ) készítése és megküldése a Közreműködő Szervezet 
részére;  

o a projekt befejezését követő 5 naptári évig évente egy 
alkalommal projekt fenntartási jelentés (PFJ) elkészítése és 
megküldése a Közreműködő Szervezet részére;  

 a Támogatási Szerződésben foglalt előírások betartásának folyamatos 
nyomon követése és ellenőrzése a projekt megvalósításának és 
fenntartásának időszakában;  

 kapcsolattartás a kiviteli terveket készítő tervezővel;  

 a kiviteli terveket készítő tervező munkájának segítése;  

 az elkészült kiviteli tervek ellenőrzése a projekt terhére történő 
elszámolhatóság szempontjából;  

 kapcsolattartás a projekt kivitelezését végző vállalkozóval, illetve a 
projekt műszaki ellenőrével;  

 a projekthez kapcsolódó bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gyakorisággal projekt 
előrehaladási értekezletek szervezése különösen a Megbízó, a 
kivitelezést végző vállalkozó, a projekt műszaki ellenőre (mérnök), 
illetve a projekt megvalósításában közreműködő további szereplők 
részvételének biztosításával;  

 a projekt előrehaladási értekezletek előkészítése, napirendjének 
meghatározása, illetve az érintettek meghívása; 

a projekt előrehaladási értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítése, illetve 

az előrehaladási értekezleten elhatározott intézkedések megvalósításának 

folyamatos nyomon követése az előrehaladási értekezletek közötti 

időszakokban 
 
Az Ajánlati dokumentáció a műszaki követelményeket részletesen rögzíti. 

 
3. A szerződés meghatározása /Kbt. 249. § (2) bek. c.) pont/: 

  
Megbízási szerződés a „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című 
projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására. 
 

4. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje /Kbt. 249. § (2) bek. d.) 
pont/: 

 
A szerződés megkötésétől a projekt fenntartási időszakának lezárásáig.   

 
5. A teljesítés helye /Kbt. 249. § (2) bek. e.) pont/: 

 
Ajánlattevő tevékenységét saját székhelyén vagy telephelyén, szükség esetén 
az ajánlatkérő székhelyén, illetőleg az ajánlatkérő által megadott helyszínen, 
vagy az megbízás jellegéből adódó helyszínen végzi. 

 
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályokra hivatkozás /Kbt. 249. § (2) bek. f.) pont/: 
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Ajánlatkérő előleget nem fizet.  
  

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét részben saját forrásból, részben az 
Európai Unióból származó támogatásból fizeti meg.  

 
Az ellenértéknek az ajánlatkérő rendelkezésére álló saját forrás terhére 
megfizetésre kerülő része a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
kerül megfizetésre az ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással.  

 
Az ellenértéknek az Európai Unióból származó támogatásból megfizetésre 
kerülő része az ún. szállítói finanszírozás szabályai szerint kerül megfizetésre 
a közreműködő szervezet által – a 2007-2013 programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdésére, a 126. § (2) 
bekezdésének 2. pontjára, illetve a 127. § szakaszára tekintettel alkalmazandó 
– a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján. 
 
Az ajánlattevő a megbízási díj 2 %-áról az utolsó projektfenntartási jelentés 
elkészítését és a Közreműködő Szervezet részére történő benyújtását 
követően jogosult számlát kiállítani.  

 
A megbízási díj fennmaradó hányadát illetően az ajánlattevő a projekt 
befejezésének időpontjáig (2013.10.31.) negyedévente egyenlő részletekben 
jogosult a megbízási díj érvényesítésére.  

 
A megbízási díj megfizetésére az ajánlattevő bankszámlájára történő 
átutalással kerül sor. 
 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja /Kbt. 249. § (2) bek. g.) pont/: 
  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

8. Alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak /Kbt. 
249. § (2) bek. h.) pont/: 

 
8.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód: 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az ajánlattevőre, illetve a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra 
vonatkozóan a pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat igazoló alábbi 
dokumentumokat: 
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1. Valamennyi számlavezető pénzintézet nyilatkozatának csatolása 
szükséges eredeti vagy másolati példányban az alábbi minimális 
tartalommal: 

- bankszámla száma,  
- számlanyitás dátuma, 
- volt-e az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző egy évben 

ajánlattevő számláján 5 napot meghaladóan sorban álló tétel. 

 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:  

 

1. Bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző évben számláján 5 napot 
meghaladó sorban állás fordult elő. 

 
Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alkalmassági 
követelménynek külön-külön kell megfelelnie. 
 
8.2  Műszaki- szakmai alkalmasság: 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlattevő (közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők valamelyike), a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója az alábbiak szerint igazolja a műszaki, illetve szakmai 
alkalmasságot:  

 
1. Ajánlattevő Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja szerint 

nyilatkozatában azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg 
vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket az 
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, 
akik a minőség-ellenőrzésért felelősek; illetve ennek körében a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajzának benyújtása. 

 
2. Ajánlattevő Kbt. 67. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a 

teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg 
műszaki felszereltség leírása; illetve ennek körében az irodahelyiség 
feletti rendelkezési jogot igazoló dokumentum (pl. tulajdoni lap, bérleti 
szerződés) egyszerű másolatának benyújtása. 

 
Ajánlattevő más szervezet erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontja 
figyelembevételével a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján azzal, hogy a 
rendelkezésre állás igazolását a Kbt. 65. § (4) bekezdése figyelembevételével 
az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatával kell teljesíteni.  
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Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az 
alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti 
többségi befolyás fennáll-e. 

 
Az alkalmasság a Kbt. 69. § (8) bekezdésére tekintettel is igazolható. 

 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:  

 
1. Nem rendelkezik legalább egy fő szakemberrel, aki az Európai Unióból 

származó támogatások felhasználásával kapcsolatban legalább 2 éves 
szakmai tapasztalattal rendelkezik.  

 
2. Nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló 

irodahelyiséggel. 
 

Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki és szakmai 
alkalmasságot együttesen kell igazolni. 
 
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést 
konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a 
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső 
hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
vizsgálata során. 
 

9. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása /Kbt. 249. § (2) bek. i.) pont/: 
 

Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlást biztosít az ajánlattevők részére a Kbt. 83. § 
előírásai szerint. 
 

10. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 249.§ (2) bek. j.) pont/:  
 

2011. augusztus 15. napja 10.00 óra 
 
11. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 249. § (2) bek. k.) pont/: 
 

Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda 
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér I. 
 

12. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 249. § (2) bek. l.) pont/:  magyar 
 

13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje /Kbt. 249. § (2) bek. m.) pont/: 
 

Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda 
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér I. 
2011. augusztus 15. napja 10.00 óra. 
 

14. Tárgyalás lehetőségének engedélyezése /Kbt. 249. § (2) bek. n.) pont/:  
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Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 
 

15. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye /Kbt. 249. § (2) bek. q.) pont/: 
 

A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés ajánlattevők 
részére történő megküldését követő naptól számított 10. nap 10:00 óra (ha 
nem munkanap, az azt követő 1. munkanapon) 
 
Helye: Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
 

16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja /Kbt. 249. § (2) bek. r.) 
pont/:  

 
2011. július 29. napja 

 
17. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása 

/Kbt. 249. § (2) bek. s.) pont/: 
 

Ajánlatkérő a részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít. 
 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

 
18. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a 253. § (1) 

bekezdést /Kbt. 249. § (2) bek. sz) pont/: 
 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint nem fenntartott. 
 
19. Kizáró okok /Kbt. 249. § (3) bek. /: 

 
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó 

szervezet, akinek esetében a Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok 
fennállnak. 

b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy 
erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) 
pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.  

c) Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve 
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) 
pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. 

 
A kizáró okok igazolásának módja: 

A Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó 
szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem 
állásásról.  
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20. Egyéb információk: 

 
1. Ajánlatkérő jelen felhívás megküldésével egyidejűleg ajánlattevő 

rendelkezésére bocsátja az eljárás ajánlati dokumentációját. Az ajánlati 
dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 

 
2. Ajánlatkérő a Kbt. 70/A §-nál enyhébben határozta meg a formai 

előírásokat. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati 
dokumentációban, valamint a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott 
információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.  

 
3. Az ajánlattevő az ajánlatát, egy zárt és sértetlen borítékban, 2 példányban 

(1 eredeti és 1 másolat) a felhívásban meghatározott határidőig és címre 
juttassa el. A borítékra rá kell írni:  

 

>>„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekttel kapcsolatos 

projektmenedzsment feladatok ellátására. Határidő előtt nem bontható 

fel!”<< 
 
4. Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az 

ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Az ajánlat minden lapját 
szignálni kell. Az ajánlattevő ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok 
ne legyenek cserélhetők vagy kivehetők. 

 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő (az erőforrást nyújtó 

szervezetek, valamint a 10% felett bevonni kívánt alvállalkozók) az alábbi 
okmányainak másolati példányát: 

 aláírási címpéldány  

 a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat 
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás 

 az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 45 nappal megelőző 
cégkivonat. 

 
6. A tartalomjegyzéket követő kezdő oldal, a Dokumentáció szerinti 

„felolvasólap” legyen. Az ajánlattevő ezt értelemszerűen töltse ki. Az ezt 
követő oldalon a melléklet szerint tegyen teljességi nyilatkozatot a Kbt. 70. 
§ (2) bekezdésének megfelelően. 

 
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) 

bekezdés a), b), c) valamint d) pontjára vonatkozóan. 
 

8. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) 
bekezdésére vonatkozóan. 
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9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 
összes költség az ajánlattevőt terheli. 

 
10. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből 

eredő esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat 
elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő 
viseli. 

 
11. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Az Ajánlati Dokumentáció szerződéstervezetében részletezettek szerint 
késedelmes, hibás teljesítésre vonatkozó kötbér és meghiúsulási kötbér. 

 
12. Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátja a 

szerződés tervezetét, amelyet ajánlattevőnek kitöltve, és szignálva kell az 
ajánlatba csatolni. 

 
13. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(4) bekezdéseiben, 

valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.  
 
14. Ajánlattevő a pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmasságot 

a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
 

15. Az igazolások a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is 
benyújthatóak. 

 
16. Az ajánlatkérő a Kbt. 55.§. (3) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő 

tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. Ezzel összefüggésben az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell 
nyújtania a Kbt. 72. §. szerinti nyilatkozatát. 

 
17. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének 

visszalépése esetében az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] 
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
(személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e személyt az 
összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.  

 
18. A teljesítés 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. 

 
19. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell 
eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre 
egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A § (3)) 

 
 

*** 
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5.) Külterületi út önkormányzati kezelésbe történő átvétele 
 
Pap Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. 
(Mellékleve az írásos előterjesztés). Az előterjesztést annyival szeretné kiegészíteni, 
hogy várhatóan szeptemberben ezekre az utakra pályázati kiírás várható. Pályázati 
pénzből megfelelő minőségben lehetne felújítani az utat.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta 
az út önkormányzati kezelésbe történő átvételét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a külterületi út 
önkormányzati kezelésbe történő átvételének elindítását. 
 

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

 
63/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Volt Tsz-majori út átvétele 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Pap Sándor polgármestert, hogy a 476 hrsz-ú 
5.140 m2 Iskola utca, és annak megszakítással történő 
folytatásában lévő 0134 hrsz-ú 1.289 m2 volt Tsz-majori 
kövesút országos közútból helyi közúttá való átminősítése, 
valamint a Magyar Állam tulajdonából és a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezeléséből való 
ellenszolgáltatás nélküli önkormányzati tulajdonba adása 
ügyében járjon el és a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: 30 nap  
 
6.) Utca név-táblák és házszám-táblák felmérése és pótlása 
 
Pap Sándor polgármester: A testület tagjai ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban 
is kaptak előterjesztést. (Mellékleve az írásos előterjesztés.) Felkéri a jegyző 
asszonyt szóbeli kiegészítésre. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az ingatlan tulajdonosnak kötelező házszám-táblával ellátni 
az ingatlan-épületét. Aki bármi okból még nem rakta ki a házszám-táblát, a hivatal 
által kiküldött levélben jelzett időpontig, augusztus 14-éig, erősítse fel a ház bejárata 
mellé, a szokásos helyre. Ezután a hivatal felméri a hiányosságokat és a 
tulajdonossal egyeztetve gondoskodik a hiányzó táblák közös beszerzéséről, a 
költségek áthárításával. Az utca-névtáblák biztosítása az önkormányzat feladata. 
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Pap Sándor polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta a 
felmérés elkészítését. 
 
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. 
 

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

 
64/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Utca-névtáblák, házszám-táblák 
felmérése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt, 
hogy az utca- és házszám-táblák hiányosságairól felmérést 
készít. 

Az Önkormányzat felkéri a háztulajdonosokat, hogy bármi 
okból fel nem erősített házszámtáblákat – a tulajdonosnak 
szóló levélben meghatározott időpontig - a ház bejárata mellé 
a szokásos helyre erősítsék fel.  

Az utca-névtáblák költsége, valamint a beépítetlen telkek 
házszám-tábláinak költsége ideiglenesen az önkormányzatot 
terhelné. 

A Képviselő-testület a felmerülő költségekről a felmérést 
követően hozza meg döntését. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.) TÁMOP 3.1.4. kompetencia pályázatnál határozat módosítás, saját erő 

megnövelése 
 
Pap Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Annyival 
szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy Lakitelek az elszámolás után négy 
hónappal kapta meg a pályázati pénzt, így a felvett hitel kamatterhei megnőttek, 
ezáltal a Nyárlőrincre eső költség is megemelkedett. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
megnövekedett költség biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Szintén javasolja a képviselő-testületnek a 231.901,-Ft-
tal megnövekedett saját erő biztosítását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
65/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Pályázathoz áthidaló kölcsön igénylése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
47/2010. Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó társulási tanács 
indítványa alapján a gesztor önkormányzat által megnyert 
„Tiszamenti kompetenciák” elnevezésű pályázat 
előfinanszírozásához szükséges 15.000 e/Ft áthidaló 
felvételéhez az Önkormányzat hozzájárult, 258.861,- Ft saját 
erővel 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatára eső költségarány egyrészt 
a kölcsönszerződés lejáratának meghosszabbítása, másrészt a 
támogatási összeg csökkenése miatt 490.762,- Ft-ra 
növekedett. 
 
A Képviselő-testület a reá eső költség különbözetet, 231.901,- 
Ft-ot, az általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
8.) Egyebek 
 
8.1.) Bem utca felújítása 
 
Pap Sándor polgármester: György Csaba nyárlőrinci lakos megkereste, hogy a 
Bramac Kft, mely tetőcserép gyártásával foglalkozik, térítésmentesen biztosítana 
cseréptörmeléket az önkormányzat számára, mellyel a Bem utca állapotán lehetne 
javítani. Megkereste a Bramac Kft. igazgatóját, aki önkormányzatunk részére 200m3 
cseréptörmelék térítésmentes elszállítását engedélyezte.  

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy előzetes egyeztetés után Tormási 
Zoltán alpolgármester úr felajánlotta, hogy a törmeléket térítésmentesen kiszállítja 
Kecskemétről Nyárlőrincre. 

Miután a Bem utca földes út, így megfelelő előkészületi munkálatokat kell végezni, 
mint tükör készítés, a törmelék eligazítása és az ágyazat tömörítése úthengerrel. 
Ezekre a munkálatokra a Tisza-Kunság Vízgazdálkodási Társulattól kértünk 
árajánlatot, mely a következő: tükör készítés 104.000,- Ft+ÁFA, törmelék eligazítása 
64.000,- Ft+ÁFA valamint a tömörítés úthengerrel 90.000,- Ft+ÁFA. Az összes 
költség 258.000.- Ft+ÁFA, azaz 322.500,- Ft lenne. 
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Forgó Istvánné képviselő: A szennyvíz-csatornázás jövő évben megtörténik, 
véleménye szerint a Bem utca szilárd burkolatának alapját a szennyvíz-csatornázás 
utánra kellene halasztani. 
 
Pap Sándor polgármester: A szennyvíz-csatornázást ez nem befolyásolja, mert a 
szennyvíz-csatorna az út egyik oldalán az árok alatt fog kiépülni, a házakhoz történő 
bekötés pedig az út alatti átfúrásokkal fog megtörténni. 
 
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint a Bem utcában az összes kiskapu 
alacsonyabban van, mint az útnak a síkja. 
 
Pap Sándor polgármester: Ez nem jelent problémát, mert az utca mindkét oldalán 
van szikkasztóárok, ahová a víz lefolyhat. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
felújításhoz szükséges összeg biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bem utca 
felújításához szüksége összeg biztosítását az általános tartalék terhére. 
 

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

 
66/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Bem utca felújítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testület a Bem 
utca felújításához 258.000,- Ft+ÁFA – összesen 322.500,- Ft – 
összeget biztosít, mely összeg tartalmazza a tükör készítését, a 
törmelék eligazítását, valamint az ágyazat tömörítését. 
 
A Képviselő-testület a felújításhoz szükséges összeget az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

8.2.) Optimal-GB Kft-vel megbízási szerződés megkötése 
 
Pap Sándor polgármester: Megkereste az önkormányzatot az Optimal-GB Kft. A 
cég tevékenységi köre az energia számlák, szerződések visszamenőleges 
ellenőrzése. A cég felajánlotta, hogy 24 hónapra visszamenőleg az önkormányzat 
villany és gáz számláit és szerződéseit leellenőrzi, és amennyiben túlfizetést 
tapasztal jelzi a szolgáltató felé. A cég a visszautalt nettó összeg 30%-ára tart igényt. 
(Mellékelve a szerződés tervezet.) 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
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Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
szerződés megkötését. 
 
Pap Sándor polgármester: Szintén javasolja a képviselő-testületnek az Optimal-GB 
Kft-vel a megbízási szerződés megkötését. 
 

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

 
67/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Optimal-GB Kft. megbízási 
szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
az Optimal-GB Kft-t, hogy az önkormányzat energia számláit – 
villany, gáz - szerződéseit 24 hónapra visszamenőleg vizsgálja 
felül. 

Az Optimal-GB Kft., amennyiben a teljesítésre vonatkozóan 
visszatérítést állapít meg, jogosult a nettó visszatérített összeg 
30%-ára.  

Felelős: Pap Sándor polgármester  
Zayzon Jenőné jegyző 
 

8.3.) Az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsőde, Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának, 
Szervezeti és Működési Szabályzatának és Minőségirányítási 
Programjának valamint a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: A Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulásnak foglalkoznia kell a napirendben felsorolt dokumentumok 
felülvizsgálatával. A felülvizsgálat után megküldik a társult önkormányzatok részére a 
dokumentumokat, melyet a képviselő-testületeknek is jóvá kell hagyni. Javasolja a 
jóváhagyandó dokumentumok egyenként történő megszavazását. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az Eötvös Iskola Pedagógiai Programjának 
elfogadását. 
 

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

 
68/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsőde 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
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Pedagógiai Programja 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadásra javasolja a Tisza-menti Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulásnak az Eötvös Loránd Napközi 
Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Eötvös Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását. 
 

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

 
69/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsőde 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadásra javasolja a Tisza-menti Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulásnak az Eötvös Loránd Napközi 
Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Eötvös Iskola 
Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadását. 
 

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

 
70/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
Az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda Óvoda-Bölcsöde,  
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Intézményi Minőségirányítási Programja 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadásra javasolja a Tisza-menti Közoktatási 
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Intézményfenntartó Társulásnak az Eötvös Loránd Napközi 
Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási 
Programját. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tisza-menti 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervének elfogadását.  
 

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

 
71/2011. (VII.28.) Kt. határozat 
A Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadásra javasolja a Tisza-menti Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulásnak a Társulási Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


