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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-
án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri István 

és Kiss Ferenc képviselők. 
 
Távol van: Vas Ildikó, Forgó Istvánné és Hajagos Antal 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 (4) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet 
fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.)  A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
pályázati felhívás projektmenedzser, tájékoztatás-nyilvánosság 
feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
pályázati felhívás műszaki ellenőri feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
ajánlattételi felhívás kivitelezői feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására megkötött szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
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7.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” tárgyú projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró 
határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester200 

8.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli kiegészítéssel 
nem kíván élni. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta az 
önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 

 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 42. § alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének 
kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II. 16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § 1-3 bekezdése helyébe a következő 
új 2. § 1-3 bekezdés rendelkezése lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. 

évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 768.095,- e/Ft-ban állapítja meg. 

 
(2) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  63.827,- e/Ft, 
/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési és felhalmozási célú  
támogatásértékű bevétel  117.682,- e/Ft, 
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amelyből 
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  17.177,- e/Ft, 
bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból  9.413,- e/Ft, 

c) közhatalmi bevétel  140.150,- e/Ft, 

d) intézményi működési bevétel  51.282,- e/Ft, 

e) felhalmozási bevétel  364.192,- e/Ft, 

f) kölcsön  797,- e/Ft, 

g) finanszírozási bevétel  30.165,- e/Ft. 

(3) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) működési költségvetés  350.601,- e/Ft, 
aa) személyi jellegű kiadások  74.339,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  19.229,- e/Ft, 
ac) dologi jellegű kiadások  76.342,- e/Ft, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  0,- e/Ft, 
ae) egyéb működési célú kiadások  180.691,- e/Ft, 

b) felhalmozási költségvetés  414.787,- e/Ft, 
ba) intézményi beruházások  343.779,- e/Ft, 
bb) felújítások  67.586,- e/Ft, 
bc) lakástámogatás  800,- e/Ft, 
bd) támogatás értékű kiadás  2.622,- e/Ft, 

c) kölcsönök  0,- e/Ft, 

d) tartalékok  2.707,- e/Ft. 

 
2. § 

 
A R. 3. § helyébe a következő új 3. § rendelkezése lép: 

 
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal 2012. évi 

költségvetési főösszegét 95.790,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

 
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  89.119,- e/Ft, 

b) intézményi működési bevétel  6.671,- e/Ft. 
 
(3) Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) működési költségvetés  94.700,- e/Ft, 
aa) személyi jellegű kiadások  47.361,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  12.123,- e/Ft, 
ac) dologi jellegű kiadások  35.216,- e/Ft, 
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b) felhalmozási költségvetés  300,- e/Ft, 
ba) intézményi beruházások  300,- e/Ft, 

c) tartalék  790,- e/Ft. 
 

3. § 
 

A R. 4. § helyébe a következő új 4. § rendelkezése lép: 
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi 
költségvetési főösszegét 672.305,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  63.827,- e/Ft, 
/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési célú támogatásértékű bevétel  28.563,- e/Ft, 
amelyből 

ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  17.177,- e/Ft, 
bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból  9.413,- e/Ft, 

c) közhatalmi bevétel  140.150,- e/Ft, 

d) intézményi működési bevétel  44.611,- e/Ft, 

e) felhalmozási bevétel  364.192,- e/Ft, 

f) kölcsön  797,- e/Ft, 

g) finanszírozási bevétel  30.165,- e/Ft. 

(3) Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) működési költségvetés  255.901,- e/Ft, 
aa) személyi jellegű kiadások  26.978,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  7.106,- e/Ft, 
 
 
ac) dologi jellegű kiadások  41.126,- e/Ft, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  0,- e/Ft, 
ae) egyéb működési célú kiadások 91.572,- e/Ft, 
af) intézmények támogatása  89.119,- e/Ft, 

 
b) felhalmozási költségvetés  414.487,- e/Ft, 

ba) intézményi beruházások  343.479,- e/Ft, 
bb) felújítások  67.586,- e/Ft, 
bc) egyéb felújítási kiadás  2.622 e/Ft, 
bd) lakástámogatás  800,- e/Ft, 

c) kölcsönök  0,- e/Ft, 

d) tartalékok  1.917,- e/Ft. 
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4 § 
Záró rendelkezések 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

*** 
 

2.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal kapcsolatos 
előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóban annyival szeretné 
kiegészíteni, hogy a módosítást indokolja egyrészt a Polgármesteri Hivatal 
névváltozása, másrészt a költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek a kinevezési 
rendje. 

Kéri a képviselő-testülettől az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okirat módosításának elfogadását. 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
42/2013. (III. 29.) normatív határozat 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
80/2012. Kt. számú határozatának – a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratáról – 1.), 3.) 10.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

„ 1.) A költségvetési szerv 
Neve: Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatala 
Székhelye: Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 

3.) Jogszabályban meghatározott közfeladat: 2011. évi 
CLXXXIX Törvény 13. § 

10.) A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek a 
kinevezési rendje: 
A jegyző kinevezésének rendje: a polgármester a 
jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól.” 
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2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint 
elfogadja. 

 
Melléklet a 42/2013. (III. 29.) normatív határozathoz 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal 80/2012. 
Kt. számú alapító okiratát az alábbi új szerkezetű alapító okirattal módosítja: 
 
1.  A költségvetési szerv 

Neve: Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatala 
Székhelye: Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 

 
2. Létrehozásáról rendelkező határozat: 20/2002. Kt. határozat 
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladat: 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §  

Szakágazat szerint 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

száma: neve:                                                                               

562910 Egyéb vendéglátás 

 
562917 Munkahelyi étkeztetés 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Kisegítő tevékenység 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

841133 Adó illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841907 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szervekkel 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
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890301 Civil szervezetek működési támogatása 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 

működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

4. Ellátandó vállalkozási tevékenység: 
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
5. Illetékességi területe: 
Nyárlőrinc község közigazgatási területe 
 
6. Költségvetési szerv jogállása: 
Önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
 
7. Gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
8. Alapító szerv neve, székhelye.: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 
Fenntartó szerv neve, székhelye: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
Az alapítás időpontja: 1990.09.30. 
 
9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Nyárlőrinc, Dózsa György 
utca 34. 
 
10. A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek a kinevezési rendje: 
A jegyző kinevezésének rendje: a polgármester a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan 
időre szól. 
 
11. Foglalkoztatotti jogviszony: 
- közszolgálati jogviszony (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 

alapján) 
- megbízási szerződés (Ptk. 1959. évi IV. törvény alapján) 
- fizikai munkakörben alkalmazottak (Mtv. 2012. évi I. törvény, illetve a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. alapján) 
- közmunkaprogram (Mtv. 2012. évi I. törvény alapján) 
 

*** 
 
3.) Pályázat felhívás „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 

tárgyú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment és tájékoztatás-
nyilvánosság feladatainak ellátására 

 
Pap Sándor polgármester: A Művelődési Ház felújítására megnyert pályázathoz 
kapcsolódóan három pályázati felhívást kell közzé tenni. Az első a 
projektmenedzsment és tájékoztatás-nyilvánosság feladatainak ellátására kiírandó 
pályázat. 
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A pályázati felhívást három címzett részére javasolja megküldeni, melyek a 
következők: Financial Ideas Kft. 1112 Budapest, Igmándi u. 23. F/1., Storno Soft Bt. 
8000 Székesfehérvár, Szelestey L. u. 8-10. és a Körics Forrásmenedzsment Kft. 
1114 Budapest, Bartók B. út 35. 

Javasolja a képviselő-testületnek a projektmenedzsment és tájékoztatás-
nyilvánosság feladatok ellátására kiírt pályázati felhívás elfogadását. 
 

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

 
43/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
Pályázat felhívás „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 
 tárgyú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment és  
tájékoztatás-nyilvánosság feladatainak ellátására 
 

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

„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 
tárgyú projekthez kapcsolódó projektmenedzser és 
tájékoztatás-nyilvánosság feladatainak ellátására kiírt 
pályázati felhívást a melléklet szerint teszi közzé: 

2.) A pályázati felhívás megküldésre kerül: 
 
1.) Financial Ideas Kft. 

1112 Budapest, Igmándi u. 23. F/1. 
Tel.: 06/20/454-3940 
E-mail: financial.ideas.kft@gmail.com 

 
2.) Storno Soft Bt. 

8000 Székesfehérvár, Szelestey L. u. 8-10. 
Tel.: 06/20/961-6691 
Email: storno@t-online.hu 

 
3.) Körics Forrásmenedzsment Kft. 

1114 Budapest, Bartók B. út 35. 
tel.: 06/1/202-3872 
E-mail: info@korics.hu 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet a 43/2013. Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax, e-mail címe 
 
Név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Cím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
Telefon: +36 76 589 001  
Telefax: +36 76 589 008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  

 
A beszerzés tárgya 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „IKSZT/2008/1 integrált 
közösségi és szolgáltató tér” című pályázati konstrukcióra, melyen támogatásban 
részesült.  
 
A hivatkozott támogatáshoz kapcsolódóan Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint 
Ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) 
értékhatárait elérő egy darab építési beruházás lefolytatására kötelezett. 
 
Önkormányzatunk ezúton kéri fel Önt, hogy szíveskedjen ajánlatot tenni az építési 
beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsmenti és tájékoztatás-nyilvánosság 
feladatinak ellátására. 
 
Ajánlattételi határidő: 2013. 04. 10. 10:00 óra 
 
Kérem, ajánlatukat elektronikus üzenet mellékleteként, vagy telefaxon küldjék meg a 
polgarmester@nyarlorinc.hu elektronikus levélcímre, vagy a +36 76 589 008 telefax 
számra.  
 

*** 
 
4.) Pályázat felhívás „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 

tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
 
Pap Sándor polgármester: A második pályázati felhívás a műszaki ellenőri 
feladatok ellátására irányul. 
 
Szintén három címzett részére javasolja megküldeni a pályázati felhívást, melyek a 
következők: Szabó Norbert 6000 Kecskemét, Nagy L. kir. krt. 18/a., Fekete Gáspár 
6000 Kecskemét, Belsőnyír 54/e és Benyáts Kornél 6000 Kecskemét, Fehér u. 27. 

Javasolja a képviselő-testületnek a műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt 
pályázati felhívás elfogadását. 
 

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

 
44/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
Pályázat felhívás „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 
 tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
 

mailto:olgarmester@nyarlorinc.hu
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H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 
tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátására kiírt pályázati felhívást a melléklet szerint teszi 
közzé: 

2.) A pályázati felhívás megküldésre kerül: 

1.) Szabó Norbert 
6000 Kecskemét, Nagy L. kir. krt. 18/a. 
szabnorbi@gmail.com 

2.) Fekete Gáspár 
6000 Kecskemét, Belsőnyír 54/e 
feketegas@freemail.hu 

3.) Benyáts Kornél 
6000 Kecskemét, Fehér u. 27. 
k.benyas@t-email.hu 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 44/2013. Kt. határozathoz 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax, e-mail címe 

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

 
A beszerzés tárgya 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „IKSZT/2008/1 integrált 
közösségi és szolgáltató tér” című pályázati konstrukcióra, melyen támogatásban 
részesült. A hivatkozott támogatáshoz kapcsolódóan Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 
(továbbiakban: Kbt.) értékhatárait elérő egy darab építési beruházás lefolytatására 
kötelezett. 
 
Önkormányzatunk ezúton kéri fel Önt, hogy szíveskedjen ajánlatot tenni az építési 
beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására. 
 
Ajánlattételi határidő: 2013. 04. 10. 10:00 óra 
 

mailto:szabnorbi@gmail.com
mailto:feketegas@freemail.hu
mailto:k.benyas@t-email.hu
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Kérem, ajánlatukat elektronikus üzenet mellékleteként, vagy telefaxon küldjék meg a 
polgarmester@nyarlorinc.hu elektronikus levélcímre, vagy a +36 76 589 008 telefax 
számra.  
 

*** 
 
5.) Ajánlattételi felhívás „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 

tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
 
Pap Sándor polgármester: A harmadik a Művelődési Ház kivitelezési feladatainak 
ellátásával kapcsolatos ajánlattételi felhívás. 
 
Itt is három címzett részére javasolja megküldeni az ajánlattételi felhívást, melyek a 
következők: TVG INVEST Kft. 6000 Kecskemét, Zimay L. u. 12., MESTER-NAGY 
Kft. 6000 Kecskemét, Ballószög 151/1. és a Zsigó és Tsa Kft. 6000 Kecskemét, 
Barka u. 15. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a kivitelezési feladatok ellátására kiírt ajánlattételi 
felhívás elfogadását. 
 

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

 
45/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 
tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
 

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

„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 
tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok 
ellátására kiírt ajánlattételi felhívást a melléklet szerint teszi 
közzé: 

2.) A pályázati felhívás megküldésre kerül: 

1.) TVG INVEST Kft. 
6000 Kecskemét, Zimay L. u. 12. 
E-mail: kovacstvg@t-online.hu 

2.) MESTER-NAGY Kft. 
6000 Kecskemét, Ballószög 151/1. 
E-mail:mester.nagykft@gmail.com 

3.) Zsigó és Tsa Kft. 
6000 Kecskemét, Barka u. 15. 
E-mail: zsigoep.kft@t-online.hu 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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Melléklet a 45/2013. Kt. határozathoz 
 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
 

„Az IKSZT kialakítása és működtetése című pályázati konstrukció keretében 
művelődési ház könyvtárral való bővítése, átalakítása Nyárlőrincen” 

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

6032 NYÁRLŐRINC, DÓZSA GYÖRGY ÚT 34.  
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 „Az IKSZT kialakítása és működtetése című pályázati konstrukció keretében 
művelődési ház könyvtárral való bővítése, átalakítása Nyárlőrincen” 

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
MVH regisztrációs szám: 1002789783 
Tel: +36 76 589 001 
Fax: +36 76 589 008 

E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  

 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája és a tárgyalásos eljárás jogcíme:  

 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján lefolytatásra kerülő hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés becsült értéke nettó 
41 773 333,- Ft, azaz negyvenegymillió-hétszázhetvenháromezer-hétszázhetvenhárom 
forint. A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat, ha az építési beruházás becsült 
értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.  

 
3. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 
Az IKSZT kialakítása és működtetése című pályázati konstrukció keretében művelődési ház 
könyvtárral való bővítése, átalakítása Nyárlőrincen.  

 
Telekre vonatkozó főbb adatok 
Helye     : Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 9. 
Helyrajzi száma   : 455 
Területe    : 1913 m2 

Művelési ága   : : kivett 
Tulajdonosa    : Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 
Telekre vonatkozó beépítési előírások: 
Vt-településközpont, vegyes; oldalhatáron álló, ép.mag.: 3,60 – 7,50 m; szomszéd épületek 
közötti max. homlokzatmagasság-különbség: 1,5 m, zöldfelület min. 40%. 
A tervezett épületre vonatkozó főbb adatok 
Bruttó alapterülete   : 721,86 m2 

 

  ebből a bővítés: : 158,23 m2 

 
Nettó alapterülete   : 627,85 m2 

  ebből a bővítés: : 136,46 m2 

mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
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Meglévő egyéb épületek 
1 db gazdasági épület: 
Bruttó alapterület   : 9 m2 - bontandó 
 
Összes beépített alapterület  : 721,86 m2 

 
Telek beépítettsége   : 37,7 % 
Zöldterület    : 766 m2 

        40% 
Szintmagasságok : 
 
Épület körüli járda szintje   :  -0,36 - ± 0,00 m 
Földszinti padlóvonal    : ± 0,00 m 
Utcai homlokzatmagasság    : 158,53 / 31,52 = 5,03 m 
Gerincmagasság    : + 7,90 és 8,31 m 
Kéménymagasság    : + 5,85 m 
±0,00 m     : BF. 101,20 m 
 
Építménymagasság számítása: 158,53 + 179,82 + 141,25 + 139,29 = 618,89 m2 

618,89 m2 / 2×(31,52+37,05 fm) = 4,51 m 
 
Az épület utcai homlokzatmagassága: 5,03 m; a szomszédos épületeké: 4,0 és 4,05 m; azaz 
a különbség kisebb, mint 1,5 m. 

 
Helyiséglista : 

1 kávézó 57,06 m2 

 

- ebből a söntés: 10,42 m2 

- fogyasztótér: 19,98 m2 

- közlekedő: 26,66 m2   

2 raktár-1 5,70 m2 

3 öltöző 6,01 m2 

4 közl.1 2,38 m2 

5 wc 2,96 m2 

6 kábel tv hg. 7,71 m2 

7 klubhelyiség 27,26 m2 

8 nagyterem 156,55 m2 

9 színpad 46,44 m2 

10 közl.2 5,45 m2 

11 raktár-2 10,46 m2 

12 raktár-3 10,29 m2 

13 előtér 6,66 m2 

14 könyvtár 136,76 m2 

15 közl.3 19,29 m2 

16 mgs.wc 3,12 m2 

    
 

17 női kézm., wc 9,18 m2 

18 kazán hg + tak.szer.t. 5,30 m2 

19 ffi kézm-WC 8,96 m2 

20 fedett terasz 61,51 m2 

21 közlekedő 35,67 m2 

22 fedett kilépő 0,48 m2 
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23 fedett előtér 3,22 m2 

 Összesen: 627,85 m2 

24 hulladék tároló 5,01 m2 

 
4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a 
közbeszerzési eljárást lefolytatják: 

 
Vállalkozási szerződés az IKSZT kialakítása és működtetése című pályázati konstrukció 
keretében művelődési ház könyvtárral való bővítésére, átalakítására irányuló építési munkák 
elvégzésére.  
(Az aktába rendelt hivatkozási szám: 1002789783) 

 

5. A teljesítés határideje: 2013. szeptember 30. 

6. A teljesítés helye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 9. 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozással: 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF  
Ajánlattevő számláinak kifizetése szállítói finanszírozás keretében, a Közreműködő 
Szervezet és az Ajánlatkérő részéről történik banki átutalással, figyelembe véve a 306/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének előírásait.  
Ajánlattevő az építési munkák 50 %-os - a műszaki ellenőr által igazolt – előrehaladási 
szintjének elérésekor részszámlát jogosult kiállítani az ajánlati ár 50 %-áról.  
A végszámla a létesítmény sikeres átadás-átvételének lezárását követően nyújtható be. 
Ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg 
előlegként történő kifizetését kérheti. Előleg igénylése esetén az előleg a végszámlából 
történő levonással kerül visszafizetésre.  

 
8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 
(alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetőségének kizárása: 

 
Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét, valamint a 
részajánlattétel lehetőségét. 
 
9. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás 

10. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, 
felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben 
meghatározott kizáró ok fennáll. 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatában, összhangban a Kbt. 122. § (1) bekezdése, valamint a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet) 12. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik 
a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. 
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
tekintetében ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 10. § szerint csak nyilatkozni köteles a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok 
hatálya hiányáról. 
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11. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolására csatolja az utolsó lezárt pénzügyi évére 
vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben az ajánlatkérő által kért 
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
csatolása az ajánlatban nem szükséges. 
Ha az ajánlattevő az utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a 310/2011 (XII.23.) 
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján akkor is alkalmas, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri 
vagy meghaladja a 25 millió forint összeget. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, 
illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

M/1. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolására csatolja a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 
15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás megküldését megelőző 60 hónap 
legjelentősebb építési beruházásainak bemutatását (a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás 
összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél 
megnevezésével), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján 
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű 
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A csatolt 
nyilatkozatból/igazolásból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmények. 
 
M/2.  
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolására csatolja a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 
15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  
 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a szakemberek szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási 
nyilatkozatát, és a végzettségüket igazoló okiratok másolatát. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell, hogy nyertessége esetén a szakembereket milyen pozícióra kívánja megajánlani, 
másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés 
megkötéséig rendelkezni fog, és arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel 
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése 
alapján.   

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye: 
 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: 
Alkalmas az ajánlattevő, ha az utolsó három lezárt pénzügyi évben a mérleg szerinti 
eredménye egy alkalomnál többször nem volt negatív. 
Műszaki és szakmai alkalmasság  
 
M/1. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________17.

N y á r l ő r i n c , 2013.március 26. napján. 

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 60 hónapban legalább 2 db, összesen legalább nettó 40 millió forint szerződéses 
ellenértékben teljesített építési-szerelési munka tárgyú referenciával.  
 
M/2.  
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább egy fő, a feladat ellátásához szükséges 
mérnöki (vagy üzemmérnöki) végzettséggel és legalább 5 év szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében, a munkák irányításában vesz 
részt, és rendelkezik érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/A kamarai 
kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal.  
12. Az ajánlattételi határidő: 2013. április 10. 10:00 óra 

 
13. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 

 
14. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 
Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.  

 
15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán 
jelenlétre jogosultak:  

 
Az ajánlatok felbontásának helye: 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
 
Az ajánlatok felbontásának ideje:  
 
2013. április 10. 10:00 óra 
 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlatok bontásán az ajánlattevő és az általa meghívott szervezetek képviselői, illetve 
személyek részt vehetnek. 

 
16. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 
Az ajánlattevő a tárgyalások lezárásnak időpontjától számított 60 napig terjedő időszakra 
kötve van a végleges ajánlatához, azzal, hogy az ajánlat azon elemei vonatkozásában, 
amelyekről az ajánlattevő nem kíván tárgyalni az ajánlati kötöttség a Kbt. 98. § (2) 
bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő lejártakor beáll. 

 
17. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információk: 

 
Ajánlatkérő nem köti ki ajánlati biztosíték alkalmazását.  
 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek alkalmazását köt ki, amelyek körében 24 hónapos jótállási 
kötelezettséget ír elő a nyertes ajánlattevőként szerződő félre nézve, továbbá napi 200.000,- 
Ft kevésnek találom összegű késedelmi kötbér alkalmazását írja elő.  
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________18.

N y á r l ő r i n c , 2013.március 26. napján. 

 Előleg igénylése esetén az Ajánlatkérő az előleg folyósítását Előleg-visszafizetési 
Biztosíték nyújtásához köti, amelynek mértéke az előlegnek a szerződés elszámolható 
összegének 10 %-át meghaladó összegével egyezik meg. 

 
18. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:   

 
A 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján, IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre, 
2009.10.13. napján benyújtott, 2068183732 azonosító számon nyilvántartott támogatási 
kérelem alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások 
Igazgatósága által megítélt támogatás.   

 
19. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja: 

 
Az első tárgyalás időpontja 2013. április 18. 10.00 óra  

Helye: megegyezik az ajánlat felbontásának helyszínével.  

Ajánlatkérő mindösszesen egy tárgyalási forduló tart. Ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatása 
során a Kbt. 92. § (1)-(4), (7)-(8), valamint a 97. § (2) és a 98. § (1)-(3) bekezdésben 
foglaltakat megfelelően alkalmazza. A tárgyalások az egyes ajánlattevőkkel egymást 
követően történnek, az ajánlatok benyújtásának fordított sorrendjében. 
A tárgyalásról jegyzőkönyv és hangfelvétel készül.  
A tárgyaláson ajánlattevők az ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem 
terhelt ajánlatukban megajánlottakhoz képest ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot 
tehetnek. 
A tárgyaláson az ajánlattevő képviseletére jogosult személy tehet nyilatkozatot, és 
képviseleti jogosultságát a tárgyalás megkezdése előtt igazolnia kell. Amennyiben az 
ajánlattevő képviselője az ajánlattevő cégkivonata szerint jogosult az ajánlattevő törvényes 
képviseletére, a tárgyalás megkezdése előtt elegendő erre hivatkozni, és az ajánlatkérő 
ellenőrzi az ajánlattevő cégkivonatát a céginformációs szolgálat honlapján.  
 
Ebben az esetben az ajánlattevő képviselője aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintájának egyszerű másolatát is köteles 
bemutatni és átadni, amennyiben ezen dokumentumok valamelyike az ajánlatban korábban 
nem került benyújtásra. Az ajánlattevő meghatalmazott általi képviselete esetén az 
ajánlattevő képviselője köteles teljes bizonyító erejű, az ajánlattevő gazdálkodó szervezet 
által üzleti körében kiállított okiratba foglalt meghatalmazást – eredeti vagy egyszerű 
másolati példányban – bemutatni és átadni a tárgyalást megelőzően. Amennyiben a 
meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya, vagy a 2006. 
évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája korábban nem került benyújtásra az 
ajánlatban, az ajánlattevő meghatalmazott képviselője ezt is köteles egyszerű másolati 
példányban bemutatni és átadni a tárgyalás megkezdését megelőzően.  

 
20. Egyéb információk: 
 

1. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 13. pontjában megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 3 
példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolat. Ajánlatkérő előírja az 
ajánlatoknak 1 példányban elektronikus adathordozón történő benyújtását, amellyel 
kapcsolatban kéri az ajánlattevőt, hogy cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot 
tegyen a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül 
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal 
megegyezik. Eltérés esetén ajánlatkérő a papír alapú, eredeti példányt tekinti 
mérvadónak. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 
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belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az 
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat 
az ajánlattevőt terheli.  

2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlatok 
összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli. 

3. Az ajánlattevők az ajánlatok bontását megelőzően írásban (fax: +36 1 700 2021, és e-

mail: weisz.tamas@tendersoft.hu) kiegészítő tájékoztatásért fordulhatnak az 

ajánlatkérőhöz. Az írásban feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban 
(*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. Ajánlatkérő a kiegészítő 
tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja. Ha a 
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidő lejárta előtti 6. napnál 
később nyújtották be, ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy, a kiegészítő 
tájékoztatást csak akkor adja meg, ha annak megküldése még az ajánlattételi határidő 
letelte előtt lehetséges. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell 
venni.  

4. Az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett 
más szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy 
képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 
nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá az 
eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles 
nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró 
cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése 
szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazza.  
Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) 
Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, 
elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban 
nem szükséges. 

5. Az ajánlatban meg kell jelölni 
1. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
2. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

Ajánlattevő ajánlatának részeként köteles benyújtani az ajánlattételi dokumentáció 
mellékleteként megküldött árazatlan költségvetést kitöltve. Ajánlattevő nem módosíthatja 
az árazatlan költségvetés egyes tételeit, sem azok tárgya, sem azok mennyisége 
tekintetében.  
6. Ajánlattevő ajánlatának részeként köteles benyújtani az ajánlattételi dokumentáció 

mellékleteként megküldött árazatlan költségvetést kitöltve. Ajánlattevő nem 
módosíthatja az árazatlan költségvetés egyes tételeit, sem azok tárgya, sem azok 
mennyisége tekintetében. 

7. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) alapján tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során 
figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a 
teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

Az ajánlattevő az alábbi helyeken tájékozódhat: 
 

mailto:weisz.tamas@tendersoft.hu
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Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
1024 Bp. Margit krt. 85. 
1399 Budapest 62. Pf. 639. 
Tel: 06-1-346-9400 
Fax: 06-1-346-9415 
http://ommf.gov.hu 
 
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85.Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 
1132 Budapest, Váci út 48/C-D. 
1438 Budapest, Pf. 511 
Tel: +36-1-412-5400 
Fax: +36-1-432-5270 
 
Általános Tájékoztató Contact Center 
+36-40-424-242 (kék szám), +36-1-250-9500 
mobilhálózatokból +36-20/30/70-339-5888 
http://www.nav.gov.hu; http://www.apeh.hu 

 
21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. március 27. 

 
*** 

 
6.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának 
elfogadása 
 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a „Szennyvízcsatorna-hálózat 
és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” tárgyú projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására irt ki pályázatot az önkormányzat. 
 
A pályázati felhívás három címzett részére került megküldésre, és a kiírási határidőre 
mindhárom pályázó elküldte ajánlatát.  

A B&W Tender Plus Kft. bruttó 2.514.600,- Ft-os ajánlatot, a BAK-OPHT Szolgáltató 
és Tanácsadó Bt. bruttó 3.175.000,- Ft-os ajánlatot és a Barna Orsolya Ügyvédi 
Iroda bruttó 2.800.000,- Ft-os ajánlatot adott. A kiválasztás szempontja a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot adó pályázó volt, ezért javasolja a képviselő-
testületnek a B&W Tender Plus Kft. ajánlatának elfogadását. 

Javasolja a képviselő-testületnek a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt 
eljárás lezáró határozatának elfogadását. 

 

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

 
 

http://ommf.gov.hu/
http://www.nav.gov.hu/
http://www.apeh.hu/
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46/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

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” tárgyú 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására kiírt eljárás során a polgármester által javasolt lezáró 
határozatot a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 46/2013. (III. 26.) Kt. határozathoz 
 

 
L E Z Á R Ó  H A T Á R O Z A T  

 
 
A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével 
a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó B&W Tender Plus Kft-t (székhely: 1061 
Budapest, Erkel u. 14/A. I/7. sz.) megbízza. 
 
Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
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 eljárást indított a „Szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” projekt megvalósításához kapcsolódóan közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2013. március 19-én három címzett részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2013. március 26-án 10 óráig három 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 

A pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek az ajánlattevők eleget 
tettek, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 

A kiválasztás szempontja alapján a legjobb ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevő 
minősült:  

B&W Tender Plus Kft. (székhely: 1061 Budapest, Erkel u. 14/A. I/7.sz.) 
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A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata ”I. fejezet 11) bekezdésében 
biztosított, a polgármester javaslata alapján, az ajánlatkérésben meghatározott 
szolgáltatás elvégzésével a - bruttó 2.514.600,- Ft összegű – ajánlatot adó B&W 
Tender Plus Kft-t (székhely: 1061 Budapest, Erkel u. 14/A. I/7. sz.) bízza meg. 
 

*** 
 
7.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására megkötött szerződés módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy a 
projektmenedzsmenti feladatokra megkötött szerződést azért kell módosítani, mert a 
Közreműködő Szervezet támogatja a vasúton túli területeken a csatorna-hálózat 
kialakítását. Így a projektmenedzsmenti feladatok ellátása erre a területre is ki fog 
terjedni. 

Javasolja a képviselő-testületnek a módosított szerződés elfogadását. 
 

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

 
47/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
A 74/2011. Kt. határozat – Szennyvíz-csatorna hálózat kialakításával 
kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása - módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
74/2011. Kt határozatát - Szennyvíz-csatorna hálózat 
kialakításával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok 
ellátása - az alábbiak szerint módosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet a 47/2013. (III. 26.) Kt. határozathoz 
 
 

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 

amely létrejött egyrészről a 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata  
Székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
Képviseli: Pap Sándor polgármester 
Nyilvántartási száma: 338251000 
Bankszámlaszáma: 11732002-15338253-00000000 
 (a továbbiakban “Megbízó”), 

másrészről 

B&W Consult Kft.  
Székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 14/A 1/7 
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Képviseli: Weisz Tamás ügyvezető 
Cégjegyzékszám: 01-09-927028 
Adószám: 14941395-3-43 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-56575998 
(a továbbiakban “Megbízott”) között 
 
a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú 
projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyában. 

Előzmények  
 
A felek rögzítik, hogy a Megbízó közbeszerzési eljárást folytatott le a „Szennyvízcsatorna-
hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” című KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú projekt 
megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyában.  
 
Az ajánlattételi felhívás megküldésére 2011. július 29-én került sor. A Megbízó a 
közbeszerzési eljárás eredményét 2011. augusztus hó 25. napján kihirdette azzal, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertese a Megbízott. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a 
Megbízó a Megbízott ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek 2011. szeptember 5-én 
szerződést kötöttek. 
 
1./ 
 
Megbízó 2012. október 19-én projekt-változtatási kérelemmel fordult a Közreműködő 
Szervezethez, amely szerint a Megbízó a település északi, vasúton túli területét kívánja 
beemelni a projekt keretében csatornázandó településrészek közé.  
 
A támogatott projektnek eredetileg nem képezte tárgyát a Nyárlőrinc belterület Gksz-1 
övezet szennyvízelvezetésének megoldása, azonban a támogatott projekt keretében 
kialakításra kerülő csatorna-hálózat és a biológiai szennyvíztisztító telep a Gksz-1 övezetbe 
tervezett szennyvízcsatorna hálózattal összegyűjtött szennyvizet is képes befogadni és 
tisztítani. 
 
A Nyárlőrinc belterület Gksz-1 övezet szennyvízelvezetésének megoldása tehát közvetlenül 
és szervesen kapcsolódik a támogatott projekthez.  
Megbízó saját költségén elkészíttette a Gksz-1 övezet szennyvízelvezetésének vízjogi 
létesítési engedélyezési terveit, és megszerezte a vízjogi létesítési engedélyt (Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi és Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 77.813-4-
18/2012.), amely 2014. augusztus 31. napjáig hatályos.  
 
Megbízó a projekt-változtatási kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásaiban, első ízben a 2012. 
november 21-én kelt levelében, másodízben a 2013. február 26-án kelt levelében jelezte, 
hogy a projekt-változtatás keretében az építési munkákat érintő változáson túl az azokhoz 
kapcsolódó további projektelemek, így köztük a projektmenedzsment tevékenység 
tartalmának és összegének a módosítását is kezdeményezi.  
 
A Közreműködő Szervezet a projekt-változtatással kapcsolatban a Megbízó részére küldött 
hiánypótlási felhívásaiban (2012. november 12., 2012. december 7., 2013. január 9., 2013. 
január 29. és 2013. március 12.) az egyéb projektelemek – köztük a projektmenedzsment 
tevékenység – tartalmának változtatását nem kifogásolta, és a Megbízó kérelmének 
megfelelően változtatás nélkül jóváhagyta.  
 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________24.

N y á r l ő r i n c , 2013.március 26. napján. 

Megbízó tájékoztatta a Közreműködő Szervezetet, hogy a projekt-változtatással kapcsolatos 
felmerülő projektmenedzsment feladatok ellátása végett a projektmenedzsmentet jelenleg 
ellátó vállalkozás szerződését kívánja módosítani a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 303. § szakasza alapján.  
 
Ehhez kapcsolódóan a Megbízó előadta, hogy a projekt-változtatás későbbi bekövetkezése 
– és annak a Közreműködő Szervezet által 2013. március 12-én történő elfogadása – nem 
volt előre látható a 2011. szeptember 5-én történt szerződéskötéskor, és a projekt-
változtatás eredményeként bekövetkező feladatbővülés – egy további településrész 
csatornázásával (kiegészítő projekt) együtt járó projektmenedzsment feladatok ellátása – 
sértené a Megbízott lényeges jogos érdekét, amennyiben nem kerülne sor a vállalkozási díj 
tekintetében arányos szerződésmódosításra.  
 
A szerződésmódosítás tárgya a projekt-változtatással összefüggésben, a megbízási díj 
összege és a szerződés tárgyát képező feladatok köre.  
 
A 2011. szeptember 5-én a projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátása 
tárgyában létrejött megbízási szerződés fentiekben történő módosításának nincs akadálya a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § (1) bekezdése alapján.  
 
A felek a megbízási szerződést akként kívánják módosítani, hogy a szerződés tárgya 
kiterjedjen a projekt-változtatás folytán a támogatott projektbe beemelésre kerülő Gksz-1 
övezet szennyvízcsatornázásával összefüggő projektmenedzsment feladatok ellátására, és 
ezzel összefüggésben a megbízási díj összege megnövekedjen 1.040.000,- Ft + ÁFA 
összeggel.  
 
2./ 
A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 kódjelű, „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című pályázat 7. 
oldalán a projekt adatlap 2.7. pontjában a projekt megvalósításának befejezése gyanánt 
2013. október hó 31. napja került feltüntetésre. A projektmenedzsment feladatok ellátására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításakor 2011. július 29-én a Megrendelő kizárólag a 
pályázatban szereplő adatokat vehette alapul, tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés 
megkötésére csak később, 2011. szeptember 16-án került sor. Még a közbeszerzési eljárás 
eredményének kihirdetésekor, 2011. augusztus hó 25. napján, és a szerződés 
megkötésekor, 2011. szeptember 5-én is kizárólag a pályázatban szereplő adatok álltak a 
Megbízó rendelkezésére, és a Támogatási Szerződés megkötésére csak a szerződéskötést 
követően 2011. szeptember 16-án került sor.  
A fentiekre figyelemmel a Megbízó a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában 
található szerződéstervezetben akként rendelkezett, hogy a Megbízott a projekt 
befejezésének időpontjáig (2013.10.31.) negyedévente egyenlő részletekben jogosult a 
megbízási díj érvényesítésére.  
 
A 2011. szeptember 16-án megkötött Támogatási Szerződés 3.3.1. pontjában rögzítésre 
kerül, hogy a projekt megvalósulásának napja 2014. év április hó 15 napja.  
 
A Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja szerint a Projekt megvalósulásának napja az a nap, 
amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban 
foglaltakkal összhangban, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az 
elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot, és az összesítőben szereplő tételeket 
is), szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részt a szállítók részére kiegyenlítette. 
 
A szerződésmódosítás tárgya a megbízási díj megfizetésére vonatkozó ütemezés 
módosítása, és a projekt tényleges befejezési időpontjához történő igazítása.  
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A 2011. szeptember 5-én a projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátása 
tárgyában létrejött megbízási szerződés fentiekben történő módosításának nincs akadálya a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § (1) bekezdése alapján.  
 
A felek a megbízási szerződést akként kívánják módosítani, hogy a megbízási díj 
megfizetésére vonatkozó ütemezés a projekt tényleges befejezési időpontjához igazodjon, 
amely körülmény a Támogatási Szerződés megkötésekor – 2011. szeptember 16-án – vált 
véglegessé. 
 
A szerződésmódosítás elmaradása esetén sérülne a Megbízó azon jogos érdeke, hogy a 
Megbízott a tevékenységét a projekt befejezésig lássa el, és jóval ezen időpontot 
megelőzően ne érvényesíthesse a megbízási díj teljes összegét.  
 
A Támogatási Szerződés szerint a Projekt megvalósulásának időpontjáig, 2014. április hó 
15. napjáig az elszámolásra benyújtandó számlák támogatáson felüli részének a szállítók 
részére kiegyenlítésre kell kerülniük.  
 
Megbízó a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-7503/2012 számon ajánlati felhívást tett közzé 
szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep 
kivitelezésének és tervezésének megvalósítására a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 kódjelű, 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep 
kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekt keretén belül. Megbízó a közbeszerzési eljárás 
eredményét 2012. augusztus hó 28. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
nyertese a SIMPLEX Épker Kft.. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megbízó a 
SIMPLEX Épker Kft. ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek 2012. szeptember 17-én 
szerződést kötöttek. A vállalkozási szerződés részét képező Szerződéses Megállapodás 4.1. 
pontja szerint a Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános 
Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól 16 hónapon belül köteles 
teljesíteni. A Különös Feltételek szerint módosított 8.1 Alcikkely szerint megállapított Kezdési 
Időpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának a napja. Ennek megfelelően az építési 
munkák befejezésének időpontja 2014. január 17. napja. 
 
Az elszámolásra benyújtásra kerülő számlák kiegyenlítésére tehát 2014. január 17-ét 
követően kerülhet sor, és annak meg kell történnie legkésőbb 2013. április hó 15. napjáig.  
 
Erre figyelemmel a szerződés akként kerül módosításra, hogy a Megbízott a megbízási díjat 
2014. április 15 napjáig részletekben érvényesítheti.  
 
A Megbízási szerződést a Felek egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:  
 
1./ 
 
A Megbízási szerződés I.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
Megbízó a „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekttel, és a Megbízó által 2012. 
október 19-én kezdeményezett, és a Közreműködő Szervezet által 2013. március 12-én 
jóváhagyott projekt-változtatás folytán a projektbe beemelt Gksz-1 övezet 
szennyvízcsatornázásával kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátásával 
megbízza a Megbízottat. 

2./ 
 
A Megbízási szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
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Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás ellátásáért Megbízottat 
24.690.000,- Ft + ÁFA Megbízási díj illeti meg az alábbi ütemezés szerint. 

Megbízott 2013. március hó 26. napjáig negyedévente történő számlázással érvényesített 
17.382.750,- Ft + ÁFA megbízási díjat.  

Megbízott a megbízási díj fennmaradó részének – 7.307.250,- Ft + ÁFA – 50 %-ára 
(3.653.625,- Ft + ÁFA) vonatkozóan 2013. szeptember hó 15. napján, a további 50 %-ára 
(3.653.625,- Ft + ÁFA) vonatkozóan 2014. február hó 15. napján jogosult számlát kiállítani. 

Felek a jelen Szerződésmódosítást többszöri értelmezést és átolvasást követően, mint az 
akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják.  

 
*** 

 
8. Egyebek 
 
8.1.) Pap Sándor polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan több támogatási 
kérelem is érkezett az önkormányzathoz. A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület ebben az 
évben is 350 e/Ft támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 

Javasolja a képviselő-testületnek a kért összeg odaítélését. A kérdést a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 350 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci Polgárőr 
Egyesület 350 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

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

 
48/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatásáról.  

A támogatás mértéke 350 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú kiadások (támogatás) terhére 
biztosítja. 

A támogatási összeggel 2013. december 31-ig kell elszámolni.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

8.2.) Pap Sándor polgármester: Szintén támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club. Kérelmükben 1.000 e/Ft 
összegű támogatást kérnek.  
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Javasolja a képviselő-testületnek a támogatás odaítélését. A kérdést a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 

Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Klub 1.000 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Labdarúgó Sport Club 1.000 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

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

 
49/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport 
Club támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatásáról.  

A támogatás mértéke 1.000 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú kiadások (támogatás) terhére 
biztosítja. 

A támogatási összeggel 2013. december 31-ig kell elszámolni.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.3.) Pap Sándor polgármester: Pénzváltó István a Buzás János Általános Iskola 
igazgatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány 14. alkalommal rendezi meg hagyományos Buzás János Futó 
Emlékversenyt. A versenyzők díjazásához az igazgató úr 100 e/Ft támogatást kért, 
az Egészséges Ifjúságért Alapítvány számlájára. 

Javasolja a kért összeg odaítélését. A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
Buzás János Futó Emlékverseny 100 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Buzás János Futó 
Emlékverseny 100 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

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

 
50/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
Buzás János Futó Emlékverseny 
támogatása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Buzás 
János Általános Iskola és az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 
megrendezésében sorra kerülő 14. Buzás János Futó 
Emlékverseny versenydíjazásához 100 e/Ft támogatás 
biztosítását, a költségvetésben megjelölt egyéb működési célú 
kiadások (támogatás) terhére, mely összeget az önkormányzat 
az Egészséges Ifjúságért Alapítvány számlájára utalja. 

A támogatási összeggel 2013. december 31-ig kell elszámolni.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

8.4.) Pap Sándor polgármester: Az Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület is 
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Down-szindrómás gyermekek 
korai gyógypedagógiai fejlesztését kívánják segíteni a támogatással. 

Javasolja az Egyesület 10 e/Ft-tal történő támogatását. A kérdést a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság szintén 
javasolta az Egyesület 10 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Apránként Az 
Aprókért Közhasznú Egyesület 10 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

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

 
51/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatásáról. 

A támogatás mértéke 10 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú kiadások (támogatás) terhére 
biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.5.) Pap Sándor polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület szintén támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A kapott 
támogatással a mentőállomást kívánják támogatni, sürgősségi diagnosztikai 
eszközök beszerzésével. 
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Javasolja az Egyesület részére 10 e/Ft támogatás odaítélését. A kérdést a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 10 e/Ft-tal történő 
támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 10 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

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

 
52/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról.  

A támogatás mértéke 10 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú kiadások (támogatás) terhére 
biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.6.) Pap Sándor polgármester: A Képviselő-testület ebben az évben módosította a 
Művelődési Ház bérleti díjait. Igény merült fel a Művelődési Ház kistermének 
bérlésével kapcsolatban. Javasolja a kisterem bérleti díjának nyári időszakban 
10.000,- Ft-ban, a téli időszakban 13.000,- Ft-ban történő megállapítását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
Művelődési Ház bérleti díjának módosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Művelődési Ház 
bérleti díj módosításának elfogadását. 
 

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

 
53/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
19/2013. Kt. határozat - Művelődési Ház bérleti  
díjának megállapítása - módosítása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
19/2013. Kt. határozatát - Művelődési Ház bérleti díjának 
megállapítása - az alábbiak szerint módosítja 2013. április 1-től, 
a határozat további részének változatlanul hagyása mellett: 

Nyári időszak április 16-tól-október 15-ig 
Rendezvény Nagyterem   28.000,- Ft 
Rendezvény Kisterem   10.000,- Ft 

Téli időszak október 16-tól-április 15-ig 
Rendezvény Nagyterem    38.000,- Ft 
Rendezvény Kisterem   13.000,- Ft 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.7.) Pap Sándor polgármester: A községben Pünkösdkor szokott megrendezésre 
kerülni a Falunapi rendezvény. Kérdésként merült fel, hogy az idei évben is 
megtartsuk-e ezt a hagyománynak számító rendezvényt? A Falunapi rendezvény 
megtartásához 800 e/Ft szükséges.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Amennyiben a képviselő-testület a rendezvény megtartását 
jóváhagyja, a 2013. évi költségvetésbe ezt a pénzösszeget be kell tervezni, mert az 
eredeti költségvetésben nem szerepel. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Mint ahogyan a pénzügyi bizottság ülésén is 
elmondta, most hogy a piactéren addigra elkészül az új fedett építmény, 
mindenképpen támogatja a rendezvény megtartását. 
 
Pap Sándor polgármester: A pénzügyi bizottság ülésén a kérdés megtárgyalásra 
került, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
rendezvény megtartásához szükséges összeg biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Falunapi rendezvény 
megtartásához 800 e/Ft biztosítását az általános tartalék terhére. 
 

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

 
 
54/2013. (III. 26.) Kt. határozat 
Falunapi rendezvény megtartásához 
pénzeszköz biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Falunapi rendezvény megtartásához 800 e/Ft összeget 
biztosít az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


