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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-
án 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Hajagos Antal, Kiss Ferenc, Vas Ildikó és 

Túri István képviselők. 
 
Távol van: Tormási Zoltán alpolgármester, Forgó Istvánné képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-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 (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 

N a p i r e n d :  

1.) Az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti, 
műszaki ellenőri feladatok, valamint tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának 
ellátására beadott ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos rendeletalkotás 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
68/2014. (VI. 26.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti, 
műszaki ellenőri feladatok, valamint tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosításának ellátására beadott ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos rendeletalkotás 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) Egyebek 
 

1.) Az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti, 
műszaki ellenőri feladatok, valamint tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosításának ellátására beadott ajánlatok elbírálása 

 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a fenti napirendi ponttal 
kapcsolatosan ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A kiküldött ajánlatra 
mindhárom pályázó benyújtotta ajánlatát. 

A Prím-Ternder Kft. ajánlata nettó 5.538.000,- Ft+Áfa, a Laguna Kft. ajánlata 
5.806.000,- Ft+Áfa míg a B&W Tender Plus Kft. ajánlata 4.750.000,- Ft+Áfa. Miután 
a legkedvezőbb ajánlatot a B&W Tender Plus Kft. adta, javasolja az ajánlatuk 
elfogadását. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a B&W Tender Plus Kft. megbízását az energetikai 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti, műszaki 
ellenőri, valamint tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával, mely feladatot 
4.750.000,- Ft + Áfa – összesen bruttó 6.032.500,- Ft – összegért vállalja. Javasolja, 
hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
69/2014. (VI. 26.) Kt. határozat 
B&W Tender Plus Kft. megbízása az energetikai pályázathoz  
kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti,  
műszaki ellenőri, valamint tájékoztatás, nyilvánosság  
feladatainak ellátásával 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a 
az energetikai pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, 
projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri, valamint tájékoztatás, 
nyilvánosság feladatainak ellátásával a B&W Tender Plus Kft-t bízza 
meg 4.750.000,- Ft + Áfa összesen bruttó 6.032.500,- Ft összegért. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2) Szilár hulladék elszállításával kapcsolatos rendeletalkotás 
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Pap Sándor polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület márciusban tájékoztatást kapott, hogy 
az önkormányzat törvényességi felhívást kapott a folyékony és szilárd hulladék 
elszállításával kapcsolatosan, mert az önkormányzati rendelet nem került 
felülvizsgálatra. Továbbá kifogásolható, hogy az önkormányzat kötött szerződést a 
hulladék elszállítására a Városgazdasági Kft-vel és nem közvetlenül az ingatlan 
használóival. Ez a megoldás nem egyezik a jogalkotó szándékával, mert nem 
érvényesül a lakosság részére a rezsicsökkentés. Ezért a szerződés-módosítás miatt 
megkerestük a Városgazdasági Kft-t, hogy az ingatlan használójával kösse meg a 
szerződést. A Városgazdasági Kft. tájékoztatást adott arról, hogy az idei évben nem 
állnak fenn társaságuknál a feltételei annak, hogy Nyárlőrinc településen az egyedi 
számlázási rendszert bevezessék, azonban 2015. január 1-től realizálni tudják a 
számlázás tekintetében az átállást. A képviselő-testületnek októberben új rendeletet 
kell alkotni a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatosan, mely 2015. január 1-jével 
fog életbe lépni. 
 
Hajagos Antal képviselő: Mi fog történni a külterületen lévő konténerekkel? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Szervezett szemét szállítás csak belterületen van, 
külterületen pedig gyűjtőudvarok vannak, és ez az új rendelet megalkotásával sem 
fog változni. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel Zayzon 
Jenőné jegyzőt, hogy a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos rendelet 
megalkotását készítse elő a képviselő-testület 2014. októberi ülésére, a rendelet 
2015. január 1-jei hatályba lépésével. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
70/2014. (VI. 26.) Kt. határozat 
Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos 
rendelet alkotás 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Zayzon 
Jenőné jegyzőt, hogy a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos 
rendelet megalkotását a képviselő-testület 2014. októberi ülésére 
készítse elő, 2015. január 1-jei hatályba lépéssel. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
3.) Egyebek 
 
3.1.) Pap Sándor polgármester: A testület az elmúlt ülésen jóváhagyta a buszöböl 
és a hivatal előtti parkolók felújítását. Ehhez kapcsolódóan szükséges egy műszaki 
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ellenőr megbízása, aki a munkálatokat ellenőrzi. Javasolja a feladat ellátásával 
Szőgyén Péter megbízását, aki bruttó 200.000,- Ft-ért vállalja a feladatot. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta Szőgyén 
Péter megbízását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Szőgyén Péter 
megbízását a buszöböl és a hivatal előtti parkolók felújításával kapcsolatos műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésével, mely feladatot bruttó 200.000,- Ft összegért vállalja. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Pap Sándor polgármester a 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
71/2014. (VI. 26.) Kt. határozat 
Szőgyén Péter megbízása a buszöböl és a hivatal előtti parkolók 
felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a buszöböl és 
a hivatal előtti parkolók felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri 
feladatok elvégzésével Szőgyén Pétert bízza meg bruttó 200.000,- Ft 
összegért. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.2.) Pap Sándor polgármester: A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubnak az ifjúsági 
csapat nevezési díjára nem áll rendelkezésére az összeg. Ezért az LSC 120.000,- Ft 
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Javasolja a Sport Club részére 
az összeg biztosítását, az általános tartalék terére 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Labdarúgó 
Sport Club támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Labdarúgó Sport Club 120.000,- Ft-tal történő támogatását, mely összeget az 
általános tartalék terhére biztosítson az önkormányzat. A támogatási összeggel 
2014. december 31-éig kell elszámolni a Sport Clubnak. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
72/2014. (VI. 26.) Kt. határozat 
A 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 120.000,- Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az általános tartalék terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubnak a támogatási összeggel 
2014. december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

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

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor      Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 


