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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-
án 15,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Vas Ildikó, Tormási Zoltán, Hajagos Antal, 

Kiss Ferenc és Túri István képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 

 
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 (6) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” 
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű 
lebonyolításával kapcsolatos kiegészítő földmérési feladatok ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Művelődési Ház épületgépészeti szerelési munkálataira megkötött 
szerződés módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Művelődési Ház villanyszerelési munkálataira megkötött szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) Művelődési Ház statikai-kiviteli terveinek elkészítése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
100/2013. (VI. 20.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” 
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű 
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lebonyolításával kapcsolatos kiegészítő földmérési feladatok ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Művelődési Ház épületgépészeti szerelési munkálataira megkötött 
szerződés módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Művelődési Ház villanyszerelési munkálataira megkötött szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) Művelődési Ház statikai-kiviteli terveinek elkészítése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Egyebek 
 

1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című 
projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításával 
kapcsolatos kiegészítő földmérési feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró 
határozatának elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület az elmúlt ülésen elfogadta a 
Kerékpárút építésével kapcsolatosan a kiegészítő földmérési feladatok ellátására kiírt 
pályázati felhívást. 
A felhívás három címzett részére lett megküldve és az ajánlattételi határidőre 
mindhárom pályázó beadta ajánlatát. A pályázók részére hiánypótlást kellett kiírni, de 
a hiánypótlási határidőre csak egyetlen pályázó, a Hírös Geo Kft., nyújtott be 
hiánypótlást. 
A Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján, az 1.275.0000,- Ft + ÁFA ajánlatot adó 
Hírös Geo Kft. ajánlatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
101/2013. (VI. 20.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44.sz. főút mentén”  
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű  
lebonyolításával kapcsolatos kiegészítő földmérési feladatok 
ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a Közlekedés 
Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott 
projekt megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás 
és közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések 
teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos kiegészítő földmérési 
feladatainak ellátására kiírt eljárás során - a Bíráló Bizottság 
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szakvéleménye alapján - a polgármester által javasolt lezáró 
határozatot a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 

 
 

Melléklet a 101/2013. (VI. 20.) 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 Hírös Geo Kft-t (székhely: 6032 Nyárlőrinc, 
Arany J. u. 32.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 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése 
Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” projekt megvalósításához kapcsolódóan 
kiegészítő földmérési feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2013. június 5-én három címzett részére került megküldésre, és 
az ajánlattételi határidőig 2013. június 11-én 10 óráig három ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a mindhárom ajánlattevőnek kiküldött 
hiánypótlási felhívás után, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek 1 ajánlattevő tett eleget, így ajánlata 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:  
 
Hírös Geo Kft. (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Arany J. u. 32.) 
 
A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében 
biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján – a 
polgármester javaslatára, az ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás 
elvégzésével a - bruttó 1.619.250,- Ft összegű – ajánlatot adó Hírös Geo Kft-t 
(székhely: 6032 Nyárlőrinc, Arany j. u. 32.) bízza meg. 
 

*** 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________5 

N y á r l ő r i n c , 2013. június 20. napján. 

2.) Művelődési Ház épületgépészeti szerelési munkálataira megkötött 
szerződés módosítása 

 
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzat a 84/2013. határozatával a Nagyszer 
Kft-vel szerződést kötött az épületgépészeti, szerelési munkálatok – fűtés 
korszerűsítés – elvégzésére a Művelődési Háznál.  
 
További kiegészítő munkálatok váltak szükségessé, például a belső víz-csatorna 
rendszer korszerűsítése, melyre a Nagyszer Kft. benyújtotta az árajánlatát, mely 
bruttó 3.890.932,- Ft. 
 
Javasolja a munka megrendelését és a Nagyszer Kft-vel a szerződés módosítását 
oly módon, hogy a 3.890.932,- Ft-ot az önkormányzat a többletbevétel - a Délvíz Zrt. 
által fizetendő kötbér és kárigény - terhére biztosítja. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 

Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nagyszer Kft-vel a 
szerződés módosítását oly módon, hogy a 3.890.932,- Ft-ot az önkormányzat a 
többletbevétel - a Délvíz Zrt. által fizetendő kötbér és kárigény - terhére biztosítja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
102/2013. (VI. 20.) Kt. határozat 
84/2013. Kt. határozat – Nagyszer Kft. megbízása a Művelődési Ház 
átalakításával kapcsolatos épületgépészeti munkák elvégzésére – módosítása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2013. 
Kt határozatát – Nagyszer Kft. megbízása a Művelődési Ház 
átalakításával kapcsolatos épületgépészeti munkák elvégzésére 
– az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 

hogy a Művelődési Ház átalakításához kapcsolódó 
épületgépészeti munkálatok, valamint kiegészítő 
épületgépészeti munkák és víz-csatorna blokk kialakításának 
elvégzésével a Nagyszer Kft-t bízza meg. 

2.) A Képviselő-testület a Nagyszer Kft.-nek az épületgépészeti 
munkák elvégzéséhez 1.404.631,- Ft + ÁFA – összesen 
1.783.881,- Ft- összeget biztosít az általános tartalék 
terhére, valamint a kiegészítő épületgépészeti munkák és 
víz-csatorna blokk kialakításához 3.063.726,- Ft + Áfa, 
összesen 3.890.932,- -Ft összeget biztosít a többletbevétel – 
a Délvíz Zrt. által fizetendő kötbér és kártérítés – terhére. 
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert 
a megbízási szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Művelődési Ház villanyszerelési munkálataira megkötött szerződés 

módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzat 85/2013. határozatával a Művelődési 
Háznál lévő villanyszerelési munkálatok elvégzésére szerződést kötött a Gálkó Kft-
vel.  
 
További villanyszerelési munkálatok váltak szükségessé, melyre a Gálkó Kft. 
árajánlatot adott, melynek összege bruttó 4.525.660,- Ft.  
 
Az önkormányzat a Délvíz Zrt-nél – aki a szennyvíz-csatorna hálózat kialakításával 
kapcsolatos újraszámolását végzi – kötbér és kárigényt jelentett be, miután nem 
végezték el időre a vállalt feladatot. A kárigény összege 8.890.000,- Ft, melyet a cég 
elismert és a munkadíj kifizetése után fogja utalni az összeget az önkormányzat 
számlájára. Ez az összeg biztosítja a fenti munkálatokra a fedezetet. 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a munka megrendelését és a Gálkó Kft-vel a 
szerződés módosítását oly módon, hogy a 4.525.660,- Ft-ot az önkormányzat a 
többletbevétel – a Délvíz Zrt. által fizetendő kötbér és kártérítés - terhére biztosítja. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a Gálkó Kft-vel a 
szerződés módosítását oly módon, hogy a 4.525.660,- Ft-ot az önkormányzat a 
többletbevétel – a Délvíz Zrt. által fizetendő kötbér és kártérítés - terhére biztosítja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
103/2013. (VI. 20.) Kt. határozat 
85/2013. Kt. határozat - Gálko Kft. megbízása a Művelődési Ház 
átalakításával kapcsolatos villanyszerelési munkák elvégzésére- módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2013. 
Kt. határozatát – Gálkó Kft. megbízása a Művelődési Ház 
átalakításával kapcsolatos villanyszerelési munkák elvégzésére 
– az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
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hogy a Művelődési Ház átalakításához kapcsolódó 
villanyszerelési munkálatok, valamint kiegészítő 
villanyszerelési munkálatok, tűzjelző berendezés és az 
elektronikus vagyonvédelem kialakításának elvégzésével a 
Gálko Kft-t bízza meg. 

2.) A Képviselő-testület a Gálko Kft.-nek a villanyszerelési 
munkák elvégzéséhez 1.161.299,- Ft + Áfa – összesen 
1.474.850,- Ft - összeget biztosít az általános tartalék 
terhére, valamint a kiegészítő villanyszerelési munkálatok, 
tűzjelző berendezés és az elektronikus vagyonvédelem 
kialakításához 3.563.512,- Ft + Áfa, - összesen 4.525.660,- 
Ft - összeget biztosít a többletbevétel – a Délvíz Zrt. által 
fizetendő kötbér és kártérítés – terhére. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert 
a megbízási szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) Művelődési Ház statikai-kiviteli terveinek elkészítése 
 

Pap Sándor polgármester: A Művelődési Ház felújításánál statikai-kiviteli tervet kell 

készíteni. 

A statikai-kiviteli tervek elkészítésére Kovács Gábor lett felkérve, aki a Művelődési 
Ház terveit készítette, de miután nincs kamarai tagsága így tervezői jogosultsággal 
nem rendelkezik. 

Ezután a felkérését Bognár István egyéni tervező valamint a 7Dimenzió Kft. részére 
is megküldtük. Bognár István elfoglaltságára tekintettel a felkérését elutasította. 

Egyedül a 7Dimenzió Kft. tett árajánlatot - aki egyebek mellett a Ravatalozó terveit is 
készítette – mely összeg 550.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 698.500,- Ft. 

Javasolja a képviselő-testületnek, a Művelődési Ház statikai-kiviteli terveinek 
elkészítéséért a 7Dimenzió Kft. részére bruttó 698.500,- Ft kifizetését a 
többletbevétel – Délvíz Zrt. által fizetendő kötbér és kárigény – terhére, valamint 
225.092,- Ft-ot az általános tartalék terhére. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Művelődési Ház 
statikai-kiviteli terveinek elkészítéséért a 7Dimenzió Kft. részére bruttó 698.500,- Ft 
kifizetését a többletbevétel – Délvíz Zrt. által fizetendő kötbér és kárigény – terhére, 
valamint 225.092,- Ft-ot az általános tartalék terhére.  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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104/2013. (VI. 20.) Kt. határozat 
Művelődési Ház statikai-kiviteli 
terveinek elkészítése 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Művelődési Ház statikai-kiviteli terveinek 
elkészítésére 698.500,- Ft összeget biztosít a 7Dimenzió Kft. 
részére a többletbevétel - a Délvíz Zrt. által fizetendő kötbér és 
kárigény – terhére, valamint 225.092,- Ft-ot az általános 
tartalék terhére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.) Egyebek 
 
5.1.) Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mint azt 
az elmúlt ülésen Hajagosné Csernák Gizella nyárlőrinci tagintézmény óvodavezetője 
elmondta, anyai örömök elé néz, ezért 2013. július 1-től már nem dolgozik, így 
helyettest kell kinevezni a helyére. Sütő Lászlóné óvodai intézményvezető az 
egyeztetések után Almási Barbarát nevezte ki a nyárlőrinci óvodai tagintézmény 
vezetőjének. 
 
5.2.) Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület elfogadta a Tiszakécske Város 
és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás megszűnését, valamint hogy a 
gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, házi szociális gondozás, 
jelzőrendszeres házi szociális gondozás feladatok ellátásra Tiszakécskével kössön 
szerződést az önkormányzat. Ezzel kapcsolatosan olyan jellegű tájékoztatást 
kaptunk, hogy feladatellátásban végezett tevékenység után még az alap normatív 
támogatás sem járt, tehát az önkormányzatnak kellene finanszírozni a két dolgozó 
bérét illetve a hozzá kapcsolódó költségvonzatot.  
Időközben Tiszaalpár és Lakitelek társulást hozott létre Tiszaalpár gesztorsásával a 
gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat feladatának ellátására és Nyárlőrinc 
ehhez a társuláshoz szeretne csatlakozni. Amennyiben pozitív döntés születik, a 
képviselő-testületnek rendkívüli ülésen kell megtárgyalni a csatlakozás kérdését. 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


