
  

  

  

  

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

NNYY ÁÁ RR LL ŐŐ RR II NN CC   KKÖÖ ZZ SS ÉÉ GG   KKÉÉ PP VV II SS EE LL ŐŐ --TT EE SS TT ÜÜ LL EE TT ÉÉ NN EE KK   
 
 
 
 

NYÍLT ÜLÉSE 
 
 
 

9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE 
 

(2014. AUGUSZTUS 19.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Határozatok: 76/2014. – 83/2014. Kt. hat. 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________2. 

N y á r l ő r i n c , 2014. augusztus 19. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 
19-én 15 órakor megtartott üléséről. 

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

Istvánné képviselők. 
 
Távol van: Vas Ildikó, Tormási Zoltán és Túri István képviselők. 
 
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 (4) 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.) „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című 
pályázati konstrukció kivitelezői feladataival kapcsolatos – Bíráló Bizottság 
javaslata alapján - döntés 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Pályázat benyújtása a KEOP-2014-5.5.0/K „Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” című pályázat tervezetre 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) B&W Tender Plus Kft. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, 
projektmenedzsmenti, valamint tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak 
ellátásával 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) SzEL-TERV Bt. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című pályázathoz kapcsolódó energetikai tanulmány, előkészítéshez 
tartozó tervezés, megvalósításhoz tartozó tervezés, mérnöki, műszaki 
ellenőri feladatok, valamint a záró auditori nyilatkozat elkészítésével 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Megállapodás a Bácsvíz Zrt-vel a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatásra vonatkozóan 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2014. (VIII. 19.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című 
pályázati konstrukció kivitelezői feladataival kapcsolatos – Bíráló Bizottság 
javaslata alapján - döntés 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Pályázat benyújtása a KEOP-2014-5.5.0/K „Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” című pályázat tervezetre 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) B&W Tender Plus Kft. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, 
projektmenedzsmenti, valamint tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak 
ellátásával 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) SzEL-TERV Bt. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című pályázathoz kapcsolódó energetikai tanulmány, előkészítéshez 
tartozó tervezés, megvalósításhoz tartozó tervezés, mérnöki, műszaki 
ellenőri feladatok, valamint a záró auditori nyilatkozat elkészítésével 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Megállapodás a Bácsvíz Zrt-vel a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatásra vonatkozóan 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Egyebek 
 

1.) „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című 
pályázati konstrukció kivitelezői feladataival kapcsolatos – Bíráló Bizottság 
javaslata alapján - döntés 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület már döntött arról, hogy a fenti 
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. Ezzel kapcsolatosan hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a pályázati konstrukcióra 
vonatkozóan, építési-kivitelezési munkák elvégzése tárgyában. Az ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció három gazdasági szereplő részére kerül megküldésre, 
melyek a következők: Bria-Inter Kft., Fehérép Kft., West Hungária Bau Kft.  
A három pályázó közül a Fehérép Kft. nyújtott be pályázatot a megadott határidőre 
2014. augusztus 11-ig.  
A Bíráló Bizottság a beadott pályázatot elbírálta és megállapította, hogy a pályázó 
nem álla kizáró okok hatálya alatt és alkalmas a szerződés megkötésére.  
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A Bíráló Bizottság ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Fehérép Kft-vel 
folytasson tárgyalást az építési-kivitelezési munkák elvégzésére. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F jelű 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című projekt 
építési-kivitelezési feladatok ellátásával – a Bíráló Bizottság javaslata alapján – 
miután az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Fehérép Kft-vel, mint 
ajánlattevővel folytasson tárgyalást. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
77/2014. (VIII. 19.) Kt. határozat 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” 
című pályázati konstrukció kivitelezői feladataival kapcsolatos 
 – Bíráló Bizottság javaslata alapján - döntés 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régióban” című projekt kivitelezői feladataival 
kapcsolatosan - Bíráló Bizottság javaslata alapján – az alábbiak 
szerint dönt: 

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Fehérép Kft. – 
8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13. - mint ajánlattevő nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt és alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 

2.) Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Fehérép Kft-vel, mint 
ajánlattevővel folytat tárgyalást. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

2.) Pályázat benyújtása a KEOP-2014-5.5.0/K „Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” című pályázat tervezetre 

 
Pap Sándor polgármester: Pályázatot fognak kiírni a KEOP-2014-5.5.0/K 
a„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címen. A pályázat 100%-os 
támogatottságot élvez, és előfinanszírozott. A megpályázható pénzösszeg minimum 
5 millió – maximum 500 millió forint. Támogatható költségelemek a lámpatestek, 
fényforrások, előtétek és az energiamegtakarítás szempontjából indokolt vezetékek 
felújítása vagy cseréje. Új közvilágítási oszlopok építéséhez vagy a meglévő 
oszlopok cseréjéhez támogatás nem nyújtható be.  
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Az önkormányzat átlagosan havi 200 e/Ft-ot fizet a közvilágítás után, a lámpatestek 
korszerűsítéssel vagy cserével 20-30%-os megtakarítás érhető el. Ezen felül nagy 
valószínűséggel megtakarítást eredményezhet még, hogy ahol a korszerűsítést 
elvégzik, a kiírásnak megfelelően, az állam kötelezi a szolgáltatót, hogy mérést 
alakítson ki a közvilágításra. Jelenleg a szolgáltató nem mérés alapján számolja el a 
fogyasztott áramot, hanem a beépített kapacitást megszorozza az órákkal és az így 
kijött fogyasztást számlázza le. Megtakarítást eredményezhet még, hogy a 
karbantartási munkák elvégzése közbeszerzési eljárás keretében történik. Jelenleg 
az önkormányzatnak a Démásszal van szerződése és havi 220 e/Ft-ot kell fizetni a 
karbantartásért, melyet nem biztos, hogy minden esetben felhasznál a Démász. 
Amennyiben a benyújtott pályázat nyer körülbelül 30-35%-os megtakarítást lehetne 
elérni. Megjegyezni kívánja, hogy az önkormányzatnak 2018-ig élő szerződése van a 
Démász Zrt-vel, de példa rá, hogy Kecskeméten is nyert a pályázat és 
megegyezésre jutottak a Démásszal. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Az önkormányzatnak a karbantartásra van szerződése a 
Démásszal? 
 
Pap Sándor polgármester: Nem csak a karbantartásra, hanem a közvilágításra is 
van élő szerződésünk.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, – a KEOP-2014-
5.5.0/K azonosítójú pályázat-tervezet kiírása esetén – hogy nyújtson be pályázatot a 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati felhívásra. Felelős: Pap 
Sándor polgármester. 
 

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

 
78/2014. (VIII. 19.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása a „Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” című pályázati-tervezetre 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a KEOP-
2014-5.5.0/K azonosítójú pályázat-tervezet kiírása esetén - 
pályázatot nyújt be a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című pályázati felhívásra. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
3.) B&W Tender Plus Kft. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, 
projektmenedzsmenti, valamint tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak 
ellátásával 

 

Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen pályázati felhívást tett közzé 
az önkormányzat a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti, valamint tájékoztatás, 
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nyilvánosság feladatainak ellátására. 
Három pályázónak lett kiküldve a felhívás és mindhárom pályázó megtette ajánlatát. 
A B&W Tender Plus Kft. bruttó 2.413.000,- Ft-os, a Prim-Tender Kft. 2.794.000,- Ft-
os, míg a Laguna-T Kft. 3.175.000,- Ft-os ajánlatot adott. Miután a legalacsonyabb 
ajánlatot a B&W Tender Plus Kft. adta, javasolja az ő ajánlatuk elfogadását. 
 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, 
projektmenedzsmenti valamint tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával a 
B&W Tender Plus Kft-t megbízni, mely a feladatot 1.900.000,- Ft + Áfa összesen 
bruttó 2.413.000,- Ft összegért vállalja Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor polgármester. 
 

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

 

79/2014. (VIII. 19.) Kt. határozat 
B&W Tender Plus Kft. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti,  
valamint tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti valamint 
tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával a B&W Tender 
Plus Kft-t bízza meg 1.900.000,- Ft + Áfa összesen bruttó 
2.413.000,- Ft összegért. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
4.) SzEL-TERV Bt. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 

című pályázathoz kapcsolódó energetikai tanulmány, előkészítéshez tartozó 
tervezés, megvalósításhoz tartozó tervezés, mérnöki, műszaki ellenőri 
feladatok, valamint a záró auditori nyilatkozat elkészítésével 

 
Pap Sándor polgármester: Szintén az elmúlt testületi ülésen pályázati felhívást tett 
közzé az önkormányzat a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című 
pályázathoz kapcsolódó energetikai tanulmány, előkészítéshez tartozó tervezés, 
megvalósításhoz tartozó tervezés, mérnöki, műszaki ellenőri feladatok, valamint a 
záró auditori nyilatkozat elkészítésére. 
Itt is három pályázónak lett kiküldve a felhívás és mindhárom pályázó megtette 
ajánlatát. A CAD Form Bt. bruttó 5.969.000,- Ft-os, a SzEL-TERV Bt. 3.953.764,- Ft-
os, míg a T-Tech 2000 Kft. 5.168.900,- Ft-os ajánlatot adott. Javasolja a képviselő-
testületnek a legalacsonyabb ajánlatot a SzEL-TERV Bt. ajánlatának elfogadását. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz kapcsolódó energetikai tanulmány, 
előkészítéshez tartozó tervezés, megvalósításhoz tartozó tervezés, mérnöki, műszaki 
ellenőri feladatok, valamint a záró auditori nyilatkozat elkészítésével a SzEL-TERV 
Bt-t bízza meg 3.113.200,- Ft + Áfa összesen bruttó 3.953.764,- Ft összegért. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármester a megbízási 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor 
polgármester. 
 

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

 
80/2014. (VIII. 19.) Kt. határozat 
SzEL-TERV Bt. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című pályázathoz kapcsolódó energetikai tanulmány, előkészítéshez 
tartozó tervezés, megvalósításhoz tartozó tervezés, mérnöki, műszaki 
ellenőri feladatok, valamint a záró auditori nyilatkozat elkészítésével 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz 
kapcsolódó energetikai tanulmány, előkészítéshez tartozó tervezés, 
megvalósításhoz tartozó tervezés, mérnöki, műszaki ellenőri 
feladatok, valamint a záró auditori nyilatkozat elkészítésével a SzEL-
TERV Bt-t bízza meg 3.113.200,- Ft + Áfa összesen bruttó 
3.953.764,- Ft összegért. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
5.) Megállapodás a Bácsvíz Zrt-vel a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatásra vonatkozóan 
 
Pap Sándor polgármester: A 2011. évi CCIX. tv. 87/A § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint a víziközmű-szolgáltatásra nézve ellátásért felelős települési önkormányzat 
és víziközmű-szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Nemzeti Víziközmű 
nyilvántartáshoz szükséges adatokat, vagy azok megállapodásban rögzített részét 
melyik partner szolgáltatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
részére. A megküldött megállapodásban a Bácsvíz Zrt. felajánlja az önkormányzat 
részére, hogy az adatszolgáltatást elvégzi.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, kössön megállapodást 
a Bácsvíz Zrt-vel arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Víziközmű nyilvántartáshoz 
szükséges adatokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a 
Bácsvíz Zrt. küldi meg. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
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N y á r l ő r i n c , 2014. augusztus 19. napján. 

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

 
81/2014. (VIII. 19.) Kt. határozat 
Bácsvíz Zrt-vel megállapodás megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást 
köt a Bácsvíz Zrt-vel arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Víziközmű 
nyilvántartáshoz szükséges adatokat a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal részére a Bácsvíz Zrt. küldi meg. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6) Egyebek 
 
6.1.) Pap Sándor polgármester: A Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezet azzal a 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 0141/45 hrsz-ú szántó művelési ágú 
földterületre megkötött haszonbérleti szerződést az önkormányzat hosszabbítsa 
meg.  
Kiss Ferenc képviselő: Javasolja a szerződés meghosszabbítását egy év 
időtartamra. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy - a Nyárlőrinci 
Mezőgazdasági Szövetkezet kérelmére - a 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha nagyságú, 
szántó művelési ágú terület haszonbérleti szerződését 2015. szeptember 30-ig 
hosszabbítsa meg. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
82/2014. (VIII. 19.) Kt. határozat 
A 0141/45 hrsz-ú szántó művelési ágú terület 
haszonbérletének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Nyárlőrinci 
Mezőgazdasági Szövetkezet kérelmére - a 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 
ha nagyságú, szántó művelési ágú terület haszonbérleti szerződését 
2015. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
6.2.) Pap Sándor polgármester: A megyei főkapitány Dávid Károly r. 
dandártábornok tájékoztatást küldött, hogy a jelenleg megbízott Kerti István r. 
alezredes, rendőrségi tanácsos úr kinevezését tervezi a Kecskeméti 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
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Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába. A kinevezéssel kapcsolatosan 
kéri az önkormányzat véleményezését. Javasolja a képviselő-testületnek Kerti István 
r. alezredes kinevezésének támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa Kerti 
István r. alezredes, rendőrségi tanácsos kinevezését a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
83/2014. (VIII. 19.) Kt. határozat 
Kerti István r. alezredes 
kinevezésének támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
Kerti István r. alezredes, rendőrségi tanácsos kinevezését a 
Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába. 

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 


