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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 
22-én 15,30 órakor megtartott üléséről. 

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

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

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos, 
Ujváry Kálmán ép.ügyi főmunkatárs 
Dr. Kovács Loránd közbeszerzési szakértő 
Kladács Györgyi mb. főépítész 
Szilbernhorn Erzsébet településtervező 
 

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 (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) A 75/2011. Kt határozat - „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 

eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, 
projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázati 
felhívás - visszavonása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
 

2.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, projekttel kapcsolatos 
közbeszerzési szakértővel megbízási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
 

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének 
módosítása 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.) Nyárlőrinc Község Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata, új 
szabályzat megalkotása. 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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5.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező a 
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására kiírt 
pályázat lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
 

6.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező 
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos 
feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 
7.) Nyárlőrinc településszerkezeti tervének módosítása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
 
8.) Nyárlőrinc helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 

módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
 

9.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 
10.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. első félévi beszámolója 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
 
11.) Tanyafejlesztési Program keretében pályázat benyújtása kotró-rakodógép 

beszerzésére 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 
12.) Pap Sándor polgármester személyi ügye 
 
13.) Zárt ülés 
 
14.) Egyebek 

 

1.) A 75/2011. Kt határozat - „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
című, projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt 
pályázati felhívás - visszavonása 

 
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 határozat-
tervezet elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) 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. szeptember 22. napján. 4 

80/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
A szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója részét képező 
projekt könyvvizsgálói feladatok ellátása szóló pályázati 
felhívás visszavonása. 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 
megvalósításával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok 
ellátására szóló 75/2011. ((VIII. 17.) Kt. határozattal 
elfogadott  pályázati felhívást teljes egészében 
visszavonja.  

 
2. A pályázati felhívás visszavonását a következő három 

pályázónak kell megküldeni: 

UNIO Audit Kft. 
Nagyné Tóth Irén 
6000 Kecskemét, Kós Károly u. 26. 

2.) AUDIT- FAIR Kft. 
Rücker Ágnes 
6000 Kecskemét, Mályva u. 62. 

3.) Vargáné Farkasházi Orsolya 
6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 7. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, projekttel kapcsolatos 
közbeszerzési szakértővel megbízási szerződés módosítása 

 
Pap Sándor polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a testület 
tagjai megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóbeli kiegészítéssel nem 
kíván élni. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a szerződés módosítás elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
81/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Dr. Kovács Lóránd Ügyvédi Irodával szerződés 
módosítása közbeszerzési feladatok ellátására 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét képező megbízási szerződés 1. számú 
módosítását elfogadja. 
 

81/2011. (IX. 22.) Kt. határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
1. sz. MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata  
6032Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
Képviseli: Pap Sándor polgármester  
a továbbiakban, mint Megbízó 
   
másrészről 
 
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda  
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.  
Képviseli: Dr. Kovács Loránd ügyvéd  
a továbbiakban, mint Megbízott 
 
Szerződő Felek között 2011. július 28-án Megbízást szerződés jött létre a 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekttel kapcsolatos 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátása tárgyában.  
 
Szerződő felek a közöttük létrejött Megbízási szerződést közös akaratukkal az 
alábbiak szerint módosítják.    
 
A Megbízási szerződés I.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
„Jelen megbízási szerződés alapján Megbízott feladatai közé tartoznak az 
alábbiak: 

 
A projekt során tervezett alábbi beszerzések, közbeszerzések teljeskörű 
lebonyolítása az alábbi ütemezés szerint.   

 
Nyárlőrinc Község belterületi részén szennyvíz gyűjtő csatornahálózat és helyi 
tisztítómű kivitelezésének projektmenedzsmentje (általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás, melynek becsült értéke: 24.000.000,- Ft) 

 
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció aktualizálásának, összeállításának 
tervezett időpontja: 2011.07.12.  
A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: 2011.07.13.  

 
Nyárlőrinc Község belterületi részén szennyvíz gyűjtő csatornahálózat és helyi 
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tisztítómű kivitelezéséhez FIDIC mérnök kiválasztása (általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás, melynek becsült értéke: 24.300.000,- Ft) 

 
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció aktualizálásának, összeállításának 
tervezett időpontja: 2011.08.05.  
A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: 2011.08.06.   

 
Nyárlőrinc Község belterületi részén szennyvízgyűjtő csatornahálózat és helyi 
tisztítómű kivitelezése (általános egyszerű közbeszerzési eljárás, amelynek becsült 
értéke: 766.642.000,- Ft)  

 
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció aktualizálásának, összeállításának 
tervezett időpontja: 2011.08.05.   
A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: a közbeszerzési 
dokumentáció NFÜ által történő jóváhagyását követően haladéktalanul, várhatóan 
2011.09.01.  

 

 A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című 
projekthez kapcsolódóan tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 
(közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés, amelynek becsült 
értéke: 3.900.000,- Ft)  

  

▪ Az ajánlattételi felhívás összeállításának tervezett időpontja: 
2011.08.05.   

▪ A beszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: 
2011.08.06.  

▪  

 A fenitek szerint felsorolt és ütemezett beszerzési/közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatban Megbízott az alábbi feladatok 
elvégzésére köteles.   

  

 a beszerzési/közbeszerzési eljárások előkészítése, (a beszerzés 
tárgya és mennyisége, a műszaki-szakmai részek, a műszaki 
tartalom meghatározásának kivételével, amelyek meghatározása, 
teljeskörű kidolgozása, az ehhez szükséges dokumentumok, 
rendelkezésre bocsátása Ajánlatkérő feladata); 

 az ajánlatkérési felhívás, dokumentáció előkészítése, elkészítése, 
az átadott műszaki-szakmai részek segítségével az 1. pályázati 
forduló során elkészített közbeszerzési dokumentumok 
alapulvételével 

▪ az alkalmassági – alkalmatlansági feltételek meghatározása 
ajánlatkérő elvárásai alapján,   

▪ a szerződést biztosító mellékkötelezettségek meghatározása 
ajánlatkérő igénye szerint, 

▪ a bírálati szempontok meghatározása ajánlatkérő igénye 
szerint,  

▪ a szerződéstervezet elkészítése, biztosítékok garanciák 
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beépítése, ajánlatkérő igénye szerint, 

▪ a dokumentáció kidolgozása, és a formai követelmények 
meghatározása, a műszaki-szakmai részek kivételével 

 a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési 
eljárások esetében a 2007-2013. programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011.(I.28.) 
Korm. rendelet 39. § szakasza szerint a támogatást igénylőt, illetve 
kedvezményezettet (azaz Ajánlatkérőt) terhelő kötelezettségek 
ellátásában történő közreműködés, így különösen 

▪ a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének időpontjáról - 
legalább 5 nappal az eredményhirdetést megelőzően - a 
közreműködő szervezet értesítése;  

▪ az eredményhirdetést követő 5 napon belül a közbeszerzési 
eljárás során keletkezett összes dokumentum - jogorvoslati 
eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését 
tartalmazó dokumentum is – megküldése a közreműködő 
szervezet részére. 

 a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű építési 
beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás esetében a 2007-2013. 
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának általános eljárási 
szabályairól szóló 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 40-42. § szakasza 
szerint a támogatást igénylőt, illetve kedvezményezettet (azaz 
Ajánlatkérőt) terhelő kötelezettségek ellátásában történő 
közreműködés, így különösen 

▪ a műszaki-szakmai tartalom közreműködő szervezettel 
történt egyeztetését követően a közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően legalább 20 nappal a 
közbeszerzési dokumentumok megküldése az NFÜ részére 
közbeszerzési-jogi minőségellenőrzés céljából;  

▪ a közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentés alapján 
módosított közbeszerzési dokumentumok - a közbeszerzési-
jogi minőségellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyet nem 
értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt – 
megküldése az NFÜ részére a közbeszerzési-jogi 
minőségellenőrzési jelentés közlésétől számított 5 napon 
belül;  

▪ a közbeszerzési dokumentumok véglegesítése a 
közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány 
figyelembevételével;  

▪ az eljárás megindításával egyidejűleg az eljárást megindító 
végleges dokumentum megküldése az NFÜ részére;  

▪ a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 15 nappal 
korábban az NFÜ tájékoztatása; 

▪ az NFÜ által az eljárásba delegált megfigyelő megfelelő 
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időben, írásban történő tájékoztatása a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről;  

▪ az eljárás eredményének kihirdetésével egyidejűleg az 
írásbeli összegezés, valamint – az NFÜ által kiállított 
közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltaktól 
eltérő vélemény esetén - a közbeszerzési szabályossági 
tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspont 
megküldése az NFÜ részére;   

 a beszerzési/közbeszerzési eljárások megindítása – az eljárás 
fajtájától függően – az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő közvetlen megküldésével, illetve az ajánlattételi felhívást 
tartalmazó hirdetmény feladásával;  

▪ hirdetmény közzététele iránti kérelem elkészítése;  

▪ az eljárást megindító hirdetmény közzététele, az ezzel 
kapcsolatos költségek viselése nélkül;  

▪ a közzétett hirdetményre vonatkozó hiánypótlás elkészítése, 
a hirdetmény esetleges módosítása, helyesbítése iránti 
kérelem elkészítése, az ezzel kapcsolatos költségek viselése 
nélkül;  

 a dokumentáció értékesítése az ajánlattevők részére;   

 javaslattétel a közbeszerzési-jogi szakértelmet igénylő kiegészítő 
tájékoztatás tartalmára, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelmet igénylő kiegészítő tájékoztatás felülvizsgálata és 
véleményezése közbeszerzési-jogi megfelelőség szempontjából;  

 az Ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tájékoztatás megküldése 
az ajánlattevők részére;  

 a bontási eljárás lebonyolítása, és az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok (bontási jegyzőkönyv) elkészítése, megküldése, az 
Ajánlatkérő által kijelölt személyek és szervezetek meghívása a 
bontásra;  

 az ajánlatok formai, tartalmi és jogi szempontból való áttekintése, 
kivéve a kifejezetten a szolgáltatás tárgya szerinti, szakmai-tartalmi 
áttekintést,   

 részvétel a bíráló bizottság ülésein megfigyelői státusban, 
javaslattételi jogosultsággal;  

 a bíráló bizottság üléseiről készített jegyzőkönyv(ek), illetve a 
bírálati lapok elkészítése;  

 javaslattétel a Kbt. 83-87. § szakaszai körébe eső ajánlatkérői 
döntések tartalmára;  

 a Kbt. 83-87. § szakaszai alapján meghozott ajánlatkérői döntések 
megküldése az ajánlattevők részére;  

 javaslattétel a bíráló bizottság számára a Kbt. 81. § (3) és (4) 
bekezdése körébe tartozó döntések tartalmára nézve;    

 a döntéshozó számára előterjesztésre kerülő írásbeli szakvélemény 
és döntési javaslat összeállítása a bíráló bizottság döntésének 
megfelelően;  

 az eredményhirdetés technikai lebonyolítása, és az ezzel 
kapcsolatos dokumentumok (írásbeli összegezés) elkészítése, 
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megküldése,  

 kötelező hirdetmények összeállítása, megküldése, az ezzel 
összefüggésben felmerülő költségek megfizetése nélkül;  

 közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés előkészítése, az ezzel 
kapcsolatos hirdetmény elkészítése és megküldése, az ezzel 
összefüggésben felmerülő költségek megfizetése nélkül;   

 a szerződés teljesítésére vonatkozó hirdetmény elkészítése, 
megküldése, az ezzel összefüggésben felmerülő költségek 
megfizetése nélkül;  

 amennyiben előzetes vitarendezésre kerül sor, az ajánlatkérő 
teljeskörű képviseletének ellátása az előzetes vitarendezési eljárás 
során;  

 amennyiben valamely közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
jogorvoslati eljárás indul, az ajánlatkérő teljeskörű képviseletének 
ellátása a jogorvoslati eljárásban;  

 amennyiben valamely beszerzési/közbeszerzési eljárás 
eredménytelenül zárul, az ajánlattevő köteles a fentieknek 
megfelelően az eljárás újbóli lefolytatásában közreműködni 
mindaddig, amíg a beszerzési/közbeszerzési eljárás eredményesen 
zárul az adott beszerzés tárgyában;  

 a lefolytatott beszerzési/közbeszerzési eljárások teljes iratanyagnak 
1 db eredeti példányának összeállítása és az ajánlatkérő részére 
történő átadása az egyes beszerzési/közbeszerzési eljárások 
lefolytatása eredményeképpen létrejövő szerződések megkötését 
követő 10 munkanapon belül, amennyiben a közbeszerzési eljárás 
eredménytelen, úgy az eljárás eredménytelenségéről szóló 
tájékoztató hirdetményben történő feladását, amennyiben a 
beszerzési eljárás eredménytelen, úgy az arról szóló döntés 
meghozatalát követő 10 munkanapon belül;  

 az eljárások során felmerülő valamennyi közbeszerzési és jogi 
kérdésben tanácsadás, konzultáció biztosítása, és a szükségessé 
váló, nem műszaki-szakmai dokumentumok előkészítése, 
összeállítása  

  

 A beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges 
(köz)beszerzés tárgya szerinti (műszaki) szakértelem biztosítása 
nem képezi az ajánlattevő feladatát.” 

 
A Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezési változatlan 
tartalommal érvényben és hatályban maradnak.  
 
Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást többszöri átolvasás után, és közös 
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és 
időben aláírják.  
 

*** 
 
3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének 

módosítása 
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Pap Sándor polgármester: A testületi tagok az ehhez kapcsolódó határozat-
terveztet megkapták. A módosítást a határidők megváltozása indokolja. Megkérdezi 
az előterjesztőt, szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.  
Javasolja a képviselő-testületnek Közbeszerzési Terv módosításának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
82/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2011. évi 
Közbeszerzési Tervének módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján az Önkormányzat 42/2011. (V. 2.) 
számú 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítását 
megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 

2.) A Közbeszerzési Terv módosítása, és a módosítás 
eredményeképpen a közbeszerzési eljárás lefolytatása a 
Polgármester feladata. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

82/2011. (IX. 22.) Kt. határozat melléklete 
 
 

NÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE  
2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE (MÓDOSÍTVA 73/2011. (VIII. 17.) ÉS 82/2011. (IX. 22.) HATÁROZATTAL 

 
 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
 

az eljárás 
megindításának, 

Illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a 

szerződés 
időtartama 

II. Építési beruházás       

Nyárlőrinc Község belterületi 
részén szennyvízgyűjtő 
csatornahálózat és helyi 
tisztítómű kivitelezése 

 
45210000 

kivéve: 
45213316 
45220000 
45231000 

Egyszerű 
Hirdetmény 

közzétételével 
induló 

2011. november 1. 2013. június 30. - 
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45232000 
 

IKSZT Művelődési Ház 
felújítása 

 
45210000 

kivéve: 
45213316 
45220000 
45231000 
45232000 

 

Egyszerű 
Hirdetmény 

közzétételével 
induló 

2011. november 1.  2012. július 1. - 

III. Szolgáltatás megrendelés       

Nyárlőrinc Község belterületi 
részén szennyvíz gyűjtő 
csatornahálózat és helyi 
tisztítómű kivitelezésének 
projektmenedzsmentje 

72224000-1 Egyszerű 
Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
2011. július 29. 2013. október 31. - 

Nyárlőrinc Község belterületi 
részén szennyvíz gyűjtő 
csatornahálózat és helyi 
tisztítómű kivitelezéséhez 
FIDIC mérnök kiválasztása 

71000000-8-tól 
71900000-7-ig 

kivéve:  
71550000-8 és 

79994000-8  

Egyszerű 
Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
2011. augusztus 18. 2013. június 30.  - 

Nyárlőrinc Község intézményei 
hőtermelő berendezéseinek 
üzemeltetése 

65320000-2 Egyszerű 
Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
2011. november 1. 2019. december 1. - 

 
 

*** 
 
4.) Nyárlőrinc Község Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata, új 

szabályzat megalkotása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Megkérdezi az 
előterjesztőt, szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek a Közbeszerzési 
Szabályzat elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
83/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Község közbeszerzési szabályzata 
 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő 
közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi és dokumentálási rendjéről szóló 
közbeszerzési szabályzatát elfogadja, egyidejűleg a korábbi 
szabályzat jóváhagyásáról szóló 34/2009. Kt határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

83/2011. (IX. 22.) Kt. határozat melléklete 
 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
A közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. sz. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles meghatározni a 
közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 
rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek 
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a 
vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során 
hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket.  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása 
átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a 
verseny tisztaságának biztosítása érdekében, összhangban a Kbt. 6.§ (1) bekezdésével, az 
alábbi közbeszerzési szabályzatot alkotja:  

I. Általános rendelkezések 

 
1. E szabályzat célja, hogy - a Kbt-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban – a helyi 
közbeszerzések számára és értékére figyelemmel megállapítsa azokat a sajátos helyi 
szabályokat, amelyeket az önkormányzat költségvetésének terhére megvalósított 
közbeszerzések (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) lefolytatása során alkalmazni kell.  

 
2. Jelen szabályozás meghatározza a közbeszerzési eljárás előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az ajánlatkérő nevében eljáró, 
továbbá az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, a 
dokumentálás rendjét, a döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületet. 

 
3. E szabályzat személyi hatálya kiterjed Nyárlőrinc Község Önkormányzatának (a 
továbbiakban: Önkormányzat), Polgármesteri Hivatalának a Kbt. hatálya alá tartozó 
közbeszerzéseire.  

 
4. A fent felsorolt szervek nevében az Önkormányzat jár el az ajánlatkérőként (továbbiakban: 
Ajánlatkérő).  
 
5.  E szabályzat tárgyi hatálya a Kbt.-ben meghatározott olyan árubeszerzésre, építési 
beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésére, illetőleg szolgáltatási 
koncesszióra terjed ki, melynek értékhatára a közbeszerzési eljárás megkezdésekor eléri, 
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vagy meghaladja a Kbt. szerinti eljárások értékhatárait.  

 
6.  Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásai előkészítése és lefolytatása során a Kbt., a 
vonatkozó egyéb jogszabályok – köztük az Önkormányzat éves költségvetési rendelete – és 
a jelen szabályzat szerint köteles eljárni.  

 
7. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az 

ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a jegyző és a közbeszerzés 
tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelmet munkajogviszonyban 
foglalkoztatott munkatársai biztosítják. Ennek hiányában az ajánlatkérő a szakértelem 
biztosítása érdekében külső szakértő személyt, vagy szervezetet polgári jogi jogviszony 
keretében bevonhat. Az eljárásba bevont szakértő szervezetnek személyesen közreműködő 
tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a 
szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személynek lennie kell, aki a 
közbeszerzés tárgya szerinti, vagy a közbeszerzési, a jogi, vagy a pénzügyi területen 
megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 

8. A külső szakértő személy, vagy szervezetet bevonása oly módon történhet, hogy az 
ajánlatkérő a szabályzat II.1. és III.1. pontjaiban rögzített tevékenységek egy részének 
ellátására, vagy a hivatkozott tevékenységek teljes körű ellátására ad megbízást. Ebben az 
esetben a szabályzat II.1. pontjában írt munkacsoportban a szabályzat II.1. és III.1. 
pontjaiban rögzített feladatok közül a külső szakértő személy, vagy szervezet által ellátandó 
feladatok részletes meghatározását a megbízásban tételesen rögzíteni kell.  
 
9. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy 
szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 10.§-ában 
meghatározott összeférhetetlenség. (1. számú melléklet)  
 
10. A közbeszerzési eljárásban részt vevők az eljárás során tudomásukra jutott 
információkat kötelesek szolgálati titokként kezelni, s a birtokukba került üzleti titkokat 
harmadik személynek nem szolgáltathatják ki.  
 
11. Az ajánlatkérő a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzései tekintetében 
egyszerű versenyeztetési eljárást folytat le, amelynek keretében lehetőség szerint legalább 
három ajánlatot kér be. A versenyeztetési eljárásban az ajánlatkérés előkészítésében és az 
ajánlat bekérésében a jegyző vagy által kijelölt, a Polgármesteri Hivatal beszerzés tárgya 
szerinti területen foglalkoztatott munkatársa vagy külső megbízott vesz részt, az 
ajánlatkérést a polgármester hagyja jóvá, a beérkezett ajánlatokról a polgármester 
előterjesztést készít a Képviselőtestületnek, melyről a képviselőtestület dönt.  

 

II. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének felelősségi rendje 

 
1. A közbeszerzési eljárás előkészítését eljárásonként létrehozott, a jegyző által által 
vezetett, az alábbi összetételű munkacsoport végzi: a szabályzat 1.7. pontja szerinti 
szakértelemmel bíró tagokból álló munkacsoport. A munkacsoport vezetője a jegyző. A 
közbeszerzési eljárás előkészítése különösen a közbeszerzés tárgyának és értékének 
meghatározását, a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárási rend (Kbt. IV. vagy VI. fejezet) 
kiválasztását, az eljárást megindító hirdetmény, illetve egyéb dokumentum elkészítését, és a 
közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítését, illetőleg elkészíttetését jelenti. Az 
eljárás előkészítéséért a munkacsoport felel, azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
előkészítése során az ajánlatkérői döntéshozatalra a szabályzat VII.1. pontja szerint kerül 
sor. 
 
2. A Kbt. 5. §-a és 16. §-a szerinti dokumentumokat a Jegyző készíti el, az elkészítésbe a 
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Polgármesteri Hivatal közbeszerzés tárgya szerinti szakterületen foglalkoztatott munkatársait 
bevonja, valamint az ajánlatkérő külső szakértő személyt, vagy szervezetet bevonhat. A 
hivatkozott dokumentumok elkészítéséért a Jegyző felel. 

 
3. A Kbt. 17/C. § szerinti közzétételről a Jegyző gondoskodik.  
 
4. Amennyiben valamely közbeszerzési eljárás – részben vagy egészben – az Európai 
Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra, 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 23. 
alcímében foglalt rendelkezésekre figyelemmel kell eljárni a közbeszerzési eljárás 
előkészítése során. A hivatkozott Korm. rendeletben a támogatást igénylő, illetve a 
kedvezményezett tekintetében meghatározott kötelezettségek teljesítéséért a II.1 pont 
szerinti munkacsoport felelős.  
 

III. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai lefolytatásának felelősségi rendje: 

 
1. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a szabályzat II.1. pontja szerinti munkacsoport 
feladata és felelőssége. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a Kbt. vonatkozó rendelkezései 
szerinti ajánlatkérői tevékenységet jelenti azzal, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
során az ajánlatkérői döntéshozatalra a szabályzat III.2. és VII.2. pontja szerint kerül sor.  

 
2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban beérkezett részvételi jelentkezések és ajánlatok 
elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást 
lezáró döntést meghozó Képviselőtestület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyv 
készül, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A bírálóbizottság 
tagjai a III.4. pontban részletezett személyek. A bírálóbizottság tagjainak felelősségére a 
szabályzat V.1. pontja vonatkozik. Amennyiben az ajánlatkérő a szabályzat I.8. pontja 
szerinti szakértő szervezetet bíz meg a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolításával, a 
szervezet köteles a bírálóbizottság írásbeli szakvéleményének és döntési javaslatának 
elkészítéséhez írásos előértékelést készíteni. 
 
3. A bíráló bizottság feladatkörében írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot tesz a 
döntéshozó részére 

a.)a benyújtott ajánlatok érvényessége, illetve érvénytelensége tekintetében;  
b.)annak kérdésében, hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni;  
c.)az érvényes ajánlatoknak az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont (57. 

§) alapján, illetőleg a 89-90. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelése tárgyában. 
 
4. A bíráló bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai: 
 1. Polgármester vagy a polgármester által megbízott képviselő-testület tagja, 
 2. Pénzügyi bizottság elnöke vagy általa megbízott bizottsági tag, 
 3. Közbeszerzés által érintett szervezet vezetője vagy megbízottja. 
 
5. A bíráló bizottság minden esetben zárt ülést tart, melyen tanácskozási joggal részt vesz a 
jegyző, valamint az eljárásba felkért külső szakértő. A bíráló bizottság határozatait egyszerű 
szavazattöbbséggel hozza.  
 
6. Amennyiben valamely közbeszerzési eljárás – részben vagy egészben – az Európai 
Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra, 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 23. 
alcímében foglalt rendelkezésekre figyelemmel kell eljárni a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során. A hivatkozott Korm. rendeletben a támogatást igénylő, illetve a 
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kedvezményezett tekintetében meghatározott kötelezettségek teljesítéséért a II.1 pont 
szerinti munkacsoport felelős.  
 

IV. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai belső ellenőrzésének felelősségi rendje: 

 
1. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak belső ellenőrzését naptári félévenként a az 
önkormányzati társulás belső ellenőre végzi, amelynek során közbeszerzési jogi 
szempontból ellenőrzi az előkészítés alatt álló, továbbá a megkezdett, de még le nem zárult 
közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, a lezárult eljárások esetében a 
szerződés teljesítésének, illetőleg esetleges módosításának törvényességét és 
szakszerűségét. A belső ellenőrzés elvégzéséért a belső ellenőr felel. A belső ellenőrzést a 
naptári félév utolsó napját követő munkanapon kell megkezdeni és az azt követő 8 
munkanapon belül kell befejezni. Az ellenőrzésekről készült jelentést az ellenőrzés 
befejezésének napján a belső ellenőr megküldi a Polgármesternek. Amennyiben az 
ellenőrzés során a belső ellenőr a Kbt-vel, vagy egyéb jogszabállyal ellentétes körülményt 
észlel, úgy a szükséges jogorvoslati intézkedést is meghatározza a jelentésben.  
 

V. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg 
szervezetek felelősségi köre:  

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az 
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, 
illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek – attól függően, hogy az 
ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy egyéb polgári jogi 
jogviszonyban állnak – a közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzési, jogi és pénzügyi 
szakértelem szerint kifejtett tevékenységükért, a tevékenységük körében okozott kár 
megtérítéséért munkavégzésre irányuló jogviszonyban a vonatkozó munkajogi felelősség 
szabályai szerint, az egyéb polgári jogi jogviszonyban a Ptk. vonatkozó szabályai szerinti 
felelősség szerint, a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó pedig a Kbt. 9. § (2) 
bekezdése szerint felelnek.  
 
2. A Képviselőtestület döntési felelősségére az Ötv. 19. és 90. §-aiban foglaltak az 
irányadók. 
 

VI. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendje:  
 

1. Közbeszerzési eljárás előkészítése: A szabályzat II.1. pontjában írt munkacsoport felel a 
közbeszerzési eljárás előkészítésének Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő 
dokumentálásáért. 
 
2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása: A szabályzat II.1. pontjában írt munkacsoport felel a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő 
dokumentálásáért. 
 
3. Közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése: Az önkormányzati társulás belső ellenőre felel a 
közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének dokumentálásáért. 
 

VII. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai során hozott döntésekért felelős személy, 
személyek, illetőleg testületek: 

 
1. közbeszerzési eljárás előkészítése során hozott döntések:  

 
1. A szabályzat II.1. pontjában írt munkacsoport által elkészített dokumentumok közül a 

Kbt. rendelkezései szerinti ajánlati felhívást, ajánlattételi felhívást, részvételi 
felhívást, továbbá a Kbt. 125. § (2) bekezdésének c) pontja esetében a tárgyalás 
megindítását, a 136/C. § (1) bekezdése szerinti konzultációra szóló felhívást, a 147. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 N y á r l ő r i n c , 2011. szeptember 22. napján. 16 

§ (5) bekezdése esetében a tárgyalás megindítását, a 157. § (1) bekezdése szerinti 
tervpályázati kiírást, a 22. Cím szerinti ajánlattételi felhívást, valamint a szabályzat 
II.2. pontjában írt dokumentumokat a Polgármester előterjesztése alapján a 
Képviselő-testület határozatával hagyja jóvá. 

A munkacsoport e feladatkörében a szakértő támogatása mellett: 
a) javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás formájára, gondoskodik az ajánlati, 
ajánlattételi, illetve részvételi felhívás pontos szövegének, valamint a szükséges 
külön dokumentációnak az elkészíttetéséről, 
b) a Bíráló Bizottság elé terjeszti jóváhagyás végett az ajánlati, ajánlattételi, illetve 
részvételi felhívást, gondoskodik a Bíráló Bizottság által már jóváhagyott ajánlati 
illetve részvételi felhívás közzétételéről, illetőleg közvetlen megküldéséről, 
 
c) gondoskodik az eredmény kihirdetéséhez, közzétételéhez, valamint az 
ajánlattevők kiértesítéséhez szükséges feladatok elvégzéséről, 
d) eredményes eljárás esetén az illetékes belső szervezeti egység 
közreműködésével gondoskodik a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő 
szerződés határidőben történő előkészítéséről, 

 
2. A közbeszerzési eljárás előkészítése során az egyéb, nem a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozó döntéseket a szabályzat II.1. pontjában írt munkacsoport vezetője 
terjeszti be a polgármesternek és a polgármester hagyja jóvá. 

 
2. közbeszerzési eljárás lefolytatása során hozott döntések: 

 
 A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Bírálóbizottság által készített írásbeli 

szakvéleményt és döntési javaslatot a Polgármester terjeszti elő a 
Képviselőtestületnek és az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, a részvételi 
jelentkezések, az ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről, a részvételre 
jelentkező, illetve ajánlattevő kizárásáról a Képviselőtestület határozatával dönt. 

 
 A közbeszerzési eljárás lefolytatása során az egyéb, nem a Képviselőtestület 

hatáskörébe tartozó döntéseket a szabályzat II.1. pontjában írt munkacsoport 
vezetője terjeszti be a polgármesternek és a polgármester hagyja jóvá. 

 
3. közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése során hozott döntések: 

 
4. A Polgármester köteles a szabályzat IV.1. pontjában írt jelentést a 

Képviselőtestület elé terjeszteni. A Képviselő-testület dönt a jelentésben 
foglaltak elfogadásáról és az esetlegesen szükséges jogorvoslati intézkedések 
megtételéről. 

 
VIII. Hatályba léptető rendelkezések: 

 
Jelen szabályzat 2011. szeptember 22-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően megkezdett közbeszerzések során kell alkalmazni.  

 
 

*** 
 
5.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező a 

tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására kiírt 
pályázat lezáró határozatának elfogadása 
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Pap Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos lezáró határozatot a 
képviselő-testület tagjai megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztés). Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos 
lezáró határozat elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
84/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításához 
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 megvalósításához 
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok 
ellátására kiírt pályázat lezáró határozatát a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

84/2011. (IX. 22.) Kt. határozat melléklete 
 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő 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 megvalósításához 
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában 
pályázatot írt ki, amely pályázatot befejező alábbi 
 

l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 
hozom. 
 
Az pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó Cégér Reklámszervező Bt-t (székhely: 4032 Debrecen, 
Tessedi S. u. 65. sz.) bízom meg. 
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 N y á r l ő r i n c , 2011. szeptember 22. napján. 18 

felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata pályázatot írt ki „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 megvalósításához 
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában. 
Az pályázati felhívás 2011. augusztus 18-án három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2011. szeptember 5-én 10 óráig két. 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek 
minkét ajánlattevő eleget tett, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és 
érvényes. 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az 
érvényes ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek a 
Cégér Reklámszervező Bt. minősült. 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve javaslom a 
Képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás 
elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó – 3.789.000,- Ft + ÁFA 
összegű, összesen 4.736.250,- Ft – Cégér Reklámszervező Bt-t ( székhely: 4032 
Debrecen, Tessedi S. u. 65. sz.) bízza meg. 
 

*** 
 
6.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező 

FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos 
feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a fenti 
napirendi pont a mai ülésen nem kerül megtárgyalásra. Felkéri dr. Kovács Loránd 
ügyvéd urat, tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
dr. Kovács Loránd ügyvéd: Az ajánlattételi felhívás három cégnek lett kiküldve és 
mind három cég időre visszaküldte ajánlatát. Mind három ajánlattevő részéről merült 
fel hiányosság, ezért hiánypótlásra kérte fel a cégeket. A kiadott hiánypótlásra csak 
két ajánlattevő küldte vissza a hiánypótlást. A harmadik ajánlattevő telefonos 
megkeresés után úgy nyilatkozott, hogy nem kapta meg a hiánypótlásra a felhívást, 
mely tényről jegyzőkönyv is készült. Annak érdekében, hogy mind három ajánlattető 
egyenlő esélyekkel rendelkezzen, a hiánypótlás még egyszer megküldésre került, 
ezért az ajánlattételek csak a későbbiekben bírálhatók el. 
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Pap Sándor polgármester: Megköszöni az ügyvéd úr tájékoztatását, a hatos pontot 
leveszi napirendről. 
 
7.) Nyárlőrinc településszerkezeti tervének módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. A jelenlévő főépítész asszony és a tervezőnő kíván-e 
szóbeli kiegészítéssel élni. 
 
Kladács Györgyi megbízott főépítész: Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervező: Szintén nem kívánja szóban kiegészíteni az 
előterjesztést. 
 
Kiss Ferenc képviselő: A rendelet 4. § e.) pontjában szerepel az a kitétel, hogy 
építménymagasság: maximum 7,5 méter, ami a technológiai szükségszerűségből 
változhat. Szeretné megkérdezni, hogy ez a hobbi-telkekre is vonatkozik-e, miután 
ott több épületet is valamivel magasabb a megjelölt maximumnál. 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervező: Amit Ön említett, az nem a hobbi területekre 
vonatkozik. Nyárlőrinc közigazgatási területe övezetekre van osztva. A hobbikertek a 
mezőgazdasági övezetbe tartoznak. Ezt a szabályt – a 7,5 métert - a gazdasági 
épületekre kell érteni. 
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, javasolja a képviselő-
testületnek a településszerkezeti terv módosításának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
85/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc településszerkezeti  
tervének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított 
jogkörében a 29/2004. számú határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Szennyvíztisztító helyét megjelöli. 
 
2) Kertes mezőgazdasági terület helyett 0,31 ha kereskedelmi 

szolgáltató területet jelöl ki. 
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3) 13,7 ha általános mezőgazdasági területet erdőterületbe 
sorol az igazgatási terület nyugati részén. 

 
4) Az 1-3) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó 1. melléklet 

szerint az igazgatási terület (T-1) jelű szerkezeti tervét és a 
2. melléklet szerint a belterület (T-2) jelű szerkezeti tervét 
jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

8.) Nyárlőrinc helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 
módosítása 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
Amennyiben a képviselő-testületi tagoknak kérdése, hozzászólása nincs, javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2011. (IX. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 11/2004. (IX. 10.) RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7. § 
(3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Étv. 6. § (1) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a helyi építési szabályokról szóló 
11/2004. (IX.10.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról:  
 

az illetékes állami főépítész,  
az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, 
az illetékes  megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, 
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,  
a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége,  
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala, 
az illetékes megyei kulturális örökségvédelmi iroda, 
az illetékes nemzeti park igazgatóság,  
az illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, 
az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága, 
az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága, 
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a Honvéd Vezérkar főnöke, 
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága, 
a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és  
az építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 
 
1. §  A R 1. § (2) a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési tevékenységet és telekalakítást 
végezni az általános előírások figyelembevételével e rendelet alapján lehet.” 

 
2. § A R 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Oldalhatáron álló beépítésnél az oldalkert mérete: minimum 4 méter.” 
 
3. § A R 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) a) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével  
aa) legfeljebb 2 lakásos lakóépület és háztartási helyiségek és/vagy  
ab) kereskedelmi,- szolgáltató és vendéglátó épület 
ac) szálláshely szolgáltató épület 
ad) kézműipari építmény 
ae) helyi igazgatási, egyházi , oktatási, egészségügyi , szociális épület 
af) sportépítmény 
ag) a terület alaprendeltetését nem zavaró hatású egyéb -nem nagyüzemi- 

gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény elhelyezhető. 
b) Falusias lakóterületen a telekalakításra vonatkozó általános előírások 

teljesítése miatt szükséges telekösszevonás kivételével maximum 24 méter 
széles telek alakítható.” 

4. §  A R 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. § (1) Kereskedelmi szolgáltató területbe a gazdasági tevékenységi célú 
épületekkel beépíthető terület sorolt 

(2) Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz-1) általános és (Gksz-2) ellátást 
szolgáló építési övezetbe sorolt. 

(3) (Gksz-1) általános építési övezet  
a) Az előírások figyelembevételével  
aa) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 

építmény 
ab) szolgálati lakás a gazdasági tevékenységi célú épületen belül 
ac) igazgatási és egyéb irodaépület 
ad) parkolóház, üzemanyagtöltő 
ae) sportépítmény, 
af) kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi 

szórakoztató épület elhelyezhető: 
b) Telek:  
ba) szélessége: minimum 20,0 méter 
bb) mélysége: minimum 50 méter 
bc) területe: minimum 1000 m2 

c) Beépítés módja: oldalhatáros építési hely figyelembevételével 
d) Beépítettség: maximum 50% 
e) Építménymagasság: maximum 7,5 méter, ami a technológiai 

szükségszerűségből változhat. 
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f) Zöldfelület: minimum  25 % 
(4) (Gksz-2) ellátást szolgáló építési övezet  
a) Az előírások figyelembevételével  
aa) ellátást szolgáló nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 

építmény 
ab) szolgálati lakás a gazdasági tevékenységi célú épületen belül 
ac) sportépítmény, 
ad) kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi 

szórakoztató épület elhelyezhető: 
b) Telek: minimum 1000 m2 

c) Beépítés módja: szabadonálló a következő építési hely szerint: 
ca) ÉK-i telekhatártól 10 méter. 
cb) DK-i telekhatártól : 4 méter, 
cc) DNY-i telekhatártól: 10 méter 
cd) ÉNY-i telekhatártól: 4 méter 
d) Beépítettség: maximum 50% 
e) Építménymagasság: maximum 4,5 méter. 
f) Zöldfelület: minimum  30 %” 

 
5. § A R 14. § (1) a) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

„a) Telek: minimum 900 m2 

c) Beépítettség: maximum 45%” 
 
6. § A R 20. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) (KÖu-3) övezet 
a) Az övezetbe tartozik minden egyéb külön jel nélküli út. 
b) Szabályozási szélessége minimum 8 méter az alábbi kitételekkel: 
ba) hálózati jelentőségű dűlőút: minimum 10 méter, amelyet fasorral kell 

kialakítani.  
bb) (Köu-3*) övezeti út: minimum 6 méter, amely nem burkolható.” 

 
7. § (1) Az R 25.§ (1) b)-d) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

„b) beépítési mód: szabadonálló ill. kialakult helyzet, a telekhatároktól a telepítési 
távolságon belül építmény nem helyezhető el. 

c) beépítettség: max 3% 
d) építményre vonatkozó előírások: 
da) magasság: max 3,5 m 
db) tetőidom:35-45°-os nyeregtető 
dc) homlokzatképzés: natúr kőporos vakolat, fehér meszelés 
de) tetőfedés: cserép -, vagy nádfedés” 
 
(2) A R 25. § a következő (2)-(3) bekezdésekkel egészül ki: 

„(2) (Mk-1) övezetben új lakás nem helyezhető el. 
(3) (Mk-1) övezetben birtokközpont nem alakítható.” 

 

8. § A R 28. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„28.§ (1) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek esetében alkalmazni kell a hatályos jogszabályt. 
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(2) Belterületi régészeti lelőhelyek a következők. 
1. Szekeres István telke (hrsz.: 447) KÖH azonosító szám: 27952 
2. Hangár u. (hrsz.: 494/1, 495, 512, 513) KÖH azonosító szám: 27955 
 
(3) Külterületi régészeti lelőhelyek a következők: 
1. Bogárzó-dűlő (hrsz.: 049/19) KÖH azonosító szám: 27953 
2. Semlyék (0110/1, /3 hrsz) KÖH azonosító szám: 57259 
3. Homok-dűlő (0107/4-6, /18-25, /29-31; 0108/1 hrsz) KÖH: 57260 
4. Holl-tanyától DK-re (0141/69 hrsz) KÖH azonosító szám:  
5. Selymes-dűlő, Gyenes-tanyától É-ra (0141/93-97, /114, /116-125 hrsz) 
6. Kiss-tanya (0135/3; 0136/3, /31-37 hrsz) 
7. Gyümölcsös I. (0105/16-19; 0106/66, /83-87 hrsz)  
8. Gyümölcsös II. (095/20, /35, /83; 098/4; 0195/113 hrsz) 
9. Nyárjasi-erdő (0195/115-124 hrsz) 
10. Varga tanyától nyugatra  (1002/16-26, 1003/1-2 hrsz) 
11. 44. sz. főúttól délre (1004/3, 1006 hrsz)” 
 
9. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg: 

(1) a) Az igazgatási terület m=1:16 000 méretarányú szabályozási tervének 
helyébe e rendelet 1. melléklete, 

b) A belterület m=1:2000 méretarányú szabályozási terv  
ba) SZ-2a szelvénye helyébe e rendelet 2. melléklete, 
bb) SZ-2b szelvénye helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 
(2) A R 7. § (2) bekezdése, 25. § (1) g) pontja, 29. § (3) bekezdése és a 32. § 

hatályukat vesztik. 
 

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a 9. § (1) bekezdése 
kivételével a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben 

is, ha az építési tevékenység vagy a telekalakítás kérelmező számára 
kedvezőbb. 

 
 

*** 
 

9.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a testületi 
tagok megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli kiegészítéssel nem 
kíván élni.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság elfogadásra 
javasolta a költségvetés módosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
2011. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2011. (IX. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
6/2011. (VI. 1.) ÖR-EL MÓDOSÍTOTT 1/2011. (II. 9.) RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, 
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló módosított 
1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § helyébe a következő 
új 3. § rendelkezése lép: 
 
„3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. 
évi költségvetése 
 

bevételi és kiadási főösszegét    290.377 e/Ft 

ezen belül: 
a működési kiadást     236.313 e/Ft 

kiadásokon belül: 

személyi jellegű kiadások   67.472 e/Ft 

munkáltatót terhelő járulék   17.907 e/Ft 

dologi kiadások   67.772 e/Ft 

szociálpolitikai juttatások   18.693 e/Ft 

támogatás értékű kiadás  58.219 e/Ft 

működési hitel visszafizetés  4.181 e/Ft 

összesen: 234.244 e/Ft 

tartalék      2.069 e/Ft 

felhalmozási kiadások   54.064 e/Ft 
 

összegben állapítja meg.” 
 

2. § 
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A R. 1., 2., 3., 4. számú melléklet helyébe a következő új 1., 2., 3., 4. számú 
mellékletek, a 3.1., 4.1., 5., 3.2., 4.2. számú melléklet helyébe sorrendben az új 3.1., 
4.1., 5., 3.2., 4.2. számú mellékletek lépnek. 
 

3. § 
 

Záró rendelkezések 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálya és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 

10.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. első félévi beszámolója 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést is megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztést). Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság elfogadásra 
javasolta az önkormányzat első félévi beszámolóját. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat első 
félévi beszámolójának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
86/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
A 2011. első félévi beszámoló 
elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011. első félévi költségvetés teljesítését 

168.839 e/Ft bevétellel és 
174.533 e/Ft kiadással  

elfogadja. 
 
11.) Tanyafejlesztési Program keretében pályázat benyújtása kotró-

rakodógép beszerzésére 
 
Pap Sándor polgármester: Az előterjesztést a testület tagjai megkapták. 
(Mellékleve az írásos előterjesztés). Az előterjesztést szeretné kiegészíteni.  

Javasolja, hogy a pályázat megírásával a Körics Euroconsulting Kft-t bízza a testület, 
akik 60.000,- Ft + ÁFA, összesen 75.000,- Ft-ért írják meg a pályázatot, valamint a 
pályázat kedvező elbírálása esetén a bruttó összköltség 8,5%-os sikerdíjára tartanak 
igényt, mely elszámolható a pályázat keretén belül.  
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Javasolja továbbá, hogy az önerő egy részét a képviselő-testület a Bácsvíz által 
kifizetett – 1.946.823,- Ft - osztalék terhére biztosítsa. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
pályázat benyújtását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek pályázat benyújtását 
kotró-rakodógép beszerzésére. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
87/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása földút 
javító munkagép beszerzésére 
 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az MVH pályázati kiírására, Tanyafejlesztési Program 
keretében földút javító munkagép beszerzésére. 

2.) A munkagép beszerzésének ára bruttó 23.000.000,- Ft, a 
támogatottság mértéke 90 %-os. 

A megpályázni kívánt összeg bruttó 20.700.000,- Ft, a saját erő 
biztosítása 10 %, bruttó 2.300.000,- Ft. 

A Képviselő-testület a saját erőt egyrészt a Bácsvíz Zrt. által 
kifizetett - 1.946.823,- Ft - osztalék terhére, másrészt 353,177,- 
Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja. 

3.) A Képviselő-testület a pályázat megírásával a Körics 
Euroconsulting Kft-t bízza meg 60.000,- Ft + ÁFA, összesen 
75.000.- Ft összeg ellenében, mely összeget az önkormányzat 
az általános tartalék terhére biztosítja. 

4.) A Képviselő-testület a pályázat kedvező elbírálása esetén a 
Körics Euroconsulting Kft–nek sikerdíjként biztosítja a bruttó 
beszerzési ár 8,5%-át, melynek összege 1.955.000,- Ft + ÁFA, 
összesen 2.443.750,- Ft, mely összeg a pályázat terhére 
elszámolható. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
12.) Pap Sándor polgármester személyi ügye 
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Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztés). Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az Ötv. 37. § (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy egy 
cikluson belül a képviselő-testület módosítsa a polgármester egyetértésével a 
polgármesteri tisztség betöltésének módját. Jelen esetben nincs akadálya annak, 
hogy a polgármester 2011. október 1-től társadalmi megbízatásban végezze 
tisztségét. A társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, 
napidíjra, valamint az egyéb juttatásokra. 
 
A 1994. évi LXIV. törvény lehetőséget biztosít arra, akár főállású, akár társadalmi 
megbízatású a polgármester, hogy részére jutalmat állapítson meg a képviselő-
testület, melynek összege nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve 
tiszteletdíjának hat havi összegét. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Egy havi munkabérnek megfelelő összeget 
mindenképpen javasol jutalomként. 
 
Vas Ildikó képviselő: Javasolja másfél havi munkabérnek megfelelő összeg 
biztosítását, miután egy hónapig nem részesül nyugellátásban. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Egyetért a javaslattal. 
 
Pap Sándor polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és felkéri Tormási 
Zoltán alpolgármestert, személyes ügye megtárgyalásának levezetésére.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Először dönteni kell Pap Sándor polgármester 
személyes érintettsége ügyében. Javasolja, hogy a képviselő-testület ne zárja ki a 
szavazásból. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
88/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Pap Sándor polgármester 
személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor polgármestert személyes érintettsége miatt a 
szavazásból nem zárja ki. 

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
meghozandó határozat első pontjában döntsön a képviselő-testület arról, hogy Pap 
Sándor főállású polgármester írásbeli kérésére, polgármesteri tisztségének 
betöltését 2011. október 1-tól társadalmi megbízatásra változtassa.  

A határozat második pontjában a képviselő-testület döntsön, hogy Pap Sándor 
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társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja – kérésére - bruttó 20.000,- Ft/hó 
összeg legyen. 

A meghozandó határozat harmadik pontjában javaslom, hogy az elhangzottak 
alapján Pap Sándor polgármestert a folyó évben kifejtett munkája elismeréseként, 
nyugdíjba vonulására tekintettel, másfél havi illetményének megfelelő – bruttó 
637.500,- Ft – jutalomban részesítse. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
89/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Polgármesteri tisztség betöltésének 
megváltoztatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 

Sándor főállású polgármester írásbeli kérésére a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 37. § (2) bekezdése alapján - 3000 fő 
lakosságszámot el nem érő településként - tisztségének 
betöltését 2011. október 1. napjával társadalmi 
megbízatásúra változtatja. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete Pap Sándor 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját az 1994. 
évi LXIV. törvény 4. § (2)-(3) bekezdése alapján – írásbeli 
kérésének megfelelően – bruttó 20.000,-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Nyárlőrinc Község képviselő-testülete Pap Sándor 
polgármestert a folyó évben kifejtett munkája értékelése 
alapján nyugdíjba vonulására tekintettel az 1994. évi LXIV. 
törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján másfél havi 
illetményének megfelelő bruttó 637.500,-Ft jutalomban 
részesíti. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Az ülés további vezetését átadj Pap Sándor 
polgármester úr részére. 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást 
a fentiekre tekintettel az alpolgármester úr tiszteletdíjának megállapítása ügyében. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati 
törvény szerint az alpolgármester tiszteletdíja nem lehet magasabb a polgármester 
tiszteletdíjánál. Miután a képviselő-testület a polgármester úr tiszteletdíját, kérésére, 
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20.000,- Ft-ban állapította meg, Tormási Zoltán alpolgármester tiszteletdíja nem 
érheti el a polgármester havi bruttó 20.000,- Ft tiszteletdíját. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Tormási Zoltán 
alpolgármester részére 2011. október 1-től bruttó 19.000,- Ft tiszteletdíj 
megállapítását. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási Zoltán 
alpolgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki.  

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
90/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán alpolgármestert személyes érintettsége miatt a 
szavazásból nem zárja ki. 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási Zoltán 
alpolgármester tiszteletdíját 2011. október 1-től a polgármester tiszteletdíjára 
tekintettel bruttó 19.000,- Ft-ban állapítsa meg. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
91/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán alpolgármester 
illetményének megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az 
1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
2011. október 1. napjától – a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjára tekintettel - bruttó 19.000,- Ft/hó 
összegben határozza meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 

 

 

Pap Sándor polgármester: Miután a következőkben személyi kérdések 
megtárgyalására kerül sor, 17 órakor zárt ülést rendel el.  
__________________________________________________________________ 
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A nyílt ülés 1720 órakor folytatódik. 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a zárt 
ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülés első napirendi pontjaként megtárgyalásra került 
az első lakáshoz jutók támogatása. A képviselő-testület egy fő részére ítélt meg 300 
e/Ft kamatmentes, lakásvásárlási támogatást.  
 
A második napirendi pont a „Nyárlőrincért” kitüntető díj adományozása volt. A 
kitüntetésre két személyre hozott döntést a képviselő-testület. A részletek 
előkészítésére a jegyző kapott megbízást. 
 
14) Egyebek 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi 
munkájával kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testület tagjai megkapták. Kéri a 
tájékoztatás tudomásul vételét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal K01/4235-2/2011. számú leveléről, mely szerint a jegyzőknek 
szigorúan be kell tartani a testületi jegyzőkönyvek felterjesztésének 15 napos 
határidejét. Amennyiben a helyi önkormányzat 30 napon túl küldi meg a 
jegyzőkönyvet, szigorú felelősségre vonásra kerül sor. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


