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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 
25-én 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Hajagos Antal, Kiss 

Ferenc és Vas Ildikó képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné 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 (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.) Ajánlattételi felhívás a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című 

KEOP-2014-5.5.0/K kódjelű pályázathoz kapcsolódó építési-kivitelezési 

munkák elvégzésére 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
99/2014. (IX.25.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H a t á r o z a t  

1.) Ajánlattételi felhívás a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című 

KEOP-2014-5.5.0/K kódjelű pályázathoz kapcsolódó építési-kivitelezési 

munkák elvégzésére 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Egyebek 
 

1.) Ajánlattételi felhívás a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című 

KEOP-2014-5.5.0/K kódjelű pályázathoz kapcsolódó építési-kivitelezési 

munkák elvégzésére 
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Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a fenti napirendi pontot a 
képviselő-testület nem tárgyalta, mert a pályázati kiírás még nem jelent meg. 
Szeptember 22-én hétfőn közzétették a pályázatot, melynek beadási határideje 
október 2-től 7-ig terjed, tehát nagyon rövid a határidő. A pályázati kiírásban új elem, 
hogy szükséges a Belügyminiszter támogató levele. Ennek érdekében, már elküldtük 
a kérelmünket és kértük a Belügyminiszter Úr támogatását a pályázathoz.  

Az ajánlattételi felhívás a kivitelezőre azzal a feltétellel kerül megindításra, hogy az 
ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél 
kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinteni, amelyre a 
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. 
Tehát, ha a pályázaton az önkormányzat nem nyer, elállhat a szerződés 
teljesítésétől. Az ajánlattételi felhívás három cég részére kerül megküldésre - akik 
már végeztek ilyen jellegű tevékenységet – melyek a következők: HAFAKO-VILL Kft., 

Fényvonal Mérnök Iroda Kft. és a T-Tech 2000 Kft. Az ajánlatok beadási határideje 
2014. szeptember 30. 11 óra. A beérkezett ajánlatokat a közbeszerzési szakértő 
átnézi, hogy alkalmasak-e az elbírálásra. A képviselő-testület ezen a napon tartana 
ülést oly módon, hogy a Bíráló Bizottság délután hozott döntését megtárgyalja, majd 
pozitív döntés esetén a testületi ülés szünetel és az ajánlatot adó céggel lefolytatjuk 
a tárgyalást. A tárgyalás lefolytatása után a képviselő-testület meghozhatja döntését 
a kivitelezővel kapcsolatosan.  

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Amennyiben nem nyer a pályázat a kivitelező 
vissza fog lépni? 
 
Pap Sándor polgármester: Igen, miután az ajánlattételi felhívás oly módon lett 
kiírva, hogy nem nyert pályázat esetén a megkötött szerződés érvényét veszti. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az elmúlt ülésen a polgármester úr tájékoztatást adott a 
testületi tagoknak, hogy amennyiben nyer a pályázat a Démásszal megkötött 
szerződés felbontásra kerül és miután 2018 október 31-ig az önkormányzatnak élő 
szerződése van a Démásszal a fennmaradó évekre a fizetési kötelezettséget 
rendezni kell. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy a Démásznak van-e olyan 
vállalkozója, aki esetleg ezt a kivitelezést meg tudja oldani? 
 
Pap Sándor polgármester: A Démász külsős cégekkel dolgozik, akiket ők 
minősítettek és szerződésük van velük. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak még 
szerződése van a Démásszal, a cég ki fogja adni a hozzájárulást az átalakításhoz? 
 
Pap Sándor polgármester: A hozzájárulást megadja, csak leírja, hogy milyen 
feltételek szükségesek ehhez. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Amennyiben nyer a pályázat és a Démász magas 
fizetési kötelezettséget ír elő az önkormányzatnak, vissza lehet-e lépni pályázattól? 
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Pap Sándor polgármester: Természetesen igen. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Egyenlőre nem látja még, hogy a Démász milyen 
lépéseket fog tenni, ha nyer a pályázat és fel akarjuk bontani a szerződést velük. 
 
Pap Sándor polgármester: Mint az elmúlt testületi ülésen is elmondta, az 
önkormányzatnak mindenképpen lesz fizetési kötelezettsége, körülbelül 7 millió forint 
összegben.  
 
Hajagos Antal képviselő: Kérhet-e a Démász egyösszegű kifizetést? 
 
Pap Sándor polgármester: Igen, miután a szerződés úgy szól, hogy a szerződés 
felbontása esetén egyösszegű kifizetés válik esedékessé. Véleménye szerint 
amennyiben erre sor kerül, meg lehet egyezni a Démásszal a részletfizetésben.  
 
Hajagos Antal képviselő: Az új fényforrásoknak mennyi az élettartama? 
 
Pap Sándor polgármester: Ezek az energiatakarékos égők 15 éves időtartamot 
bírnak. Azt kell figyelembe venni, hogy amennyiben a fenti összeget a Démásznak ki 
kell fizetni, ezért az összegért mit kapunk, ha megvalósítjuk a pályázatot. 
Nyárlőrincen 231 lámpatest van, melyet teljes egészében kicserélhetünk a jelenlegi 
legkorszerűbb lámpatestekre, amit a Démász esetleg 4 év múlva nem fog 
megcsinálni. 
 
Hajagos Antal képviselő: Mekkora lenne az energia megtakarítás a cserét 
követően? 
 
Pap Sándor polgármester: Nagyjából 20%-ot mondanak, de véleménye szerint 
több lesz a megtakarítás. A másik nem elhanyagolható tényező, hogy pályázati kiírás 
úgy szól, hogy ahol az átalakítás megtörténik ott mérést kell kialakítani a 
közvilágításra. Nyert pályázat esetén azt kell eldönteni, hogy megéri-e kifizetni a 
Démásznak a kért összeget, amiért valójában kap a község egy korszerű mérésen 
alapuló közvilágítást. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Véleménye szerint mindenképpen meg kellene csinálni a 
korszerűsítést, még ha valamennyi összeget rá is kell fordítani.  
 
Vas Ildikó képviselő: Tulajdonképpen úgy is lehet nézni, hogy ez egy önerős 
pályázat és az az összeg, amit Démásznak majd fizetni kell, az a pályázat önereje. 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselőknek van-e egyéb kérdése, hozzá szólása? 
Amennyiben nincs, javasolja a képviselő-testületnek a KEOP-2014-5.5.0/K jelű 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati konstrukcióhoz 
kapcsolódó építési-kivitelezési feladatok ellátására az ajánlattételi felhívást 
közzétételét. Javasolja a felhívást a következő három pályázó részére megküldeni: 
HAFAKO-VILL Kft., Fényvonal Mérnök Iroda Kft. és a T-Tech 2000 Kft. 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: 

 
100/2014. (IX.25.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című KEOP-2014-5.5.0/K kódjelű pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó 
építési-kivitelezési feladatok ellátására 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
2014-5.5.0/K jelű „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó építési-kivitelezési 
feladatok ellátására ajánlattételi felhívást tesz közzé a melléklet 
szerint. 
 
2.) Az 

ajánlattételi felhívást a következő három pályázónak kell 
megküldeni: 

 
1.) HAFAKO-VILL Kft. 

6722 Szeged, Kossuth L sgt. 29. 
Cégjegyzékszám: 06-09-008311 
Adószám: 12952557-2-06 

 
2.) FÉNYVONAL MÉRNÖK IRODA Kft. 

6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10. 
Cégjegyzékszám: 06-09-010433 
Adószám: 13668334-2-06 

 
3.) T-TECH 2000 Kft. 

6721 Szeged, Szilágyi u. 8. 
Cégjegyzékszám: 06-09-007166 
Adószám: 12567962-2-06 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

2.) Egyebek 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
(Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

Javasolja a képviselő-testületnek a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató, valamint 
a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának a melléklet szerinti elfogadását. 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: 

 
101/2014. (IX.25.) Kt. határozat 
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
2014. I. félévi költségvetés teljesítésének és a Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását a melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 

Melléklet a 101/2014. (IX.25.) Kt. határozathoz 
 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
5. számú módosítása 

 
amely létrejött 
1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat (székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., 

törzskönyvi azonosítószám: 724649, törvényes képviseletében: Dr. Vancsura István 
polgármester), mint Tiszaalpár Önkormányzat (a továbbiakban: Tiszaalpár), 

2. Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., törzskönyvi 
azonosítószám: 724627 törvényes képviseletében: Felföldi Zoltán polgármester), mint 
Lakitelek Önkormányzata (a továbbiakban: Lakitelek),  

3. Nyárlőrinc Község Önkormányzata (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34., 
törzskönyvi azonosítószám:…………….., törvényes képviseletében: Pap Sándor 
polgármester), mint Nyárlőrinc Község Önkormányzata (a továbbiakban: Nyárlőrinc) 

együttesen mint társulásban együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és 
időpontban a következő feltételekkel: 
 

1. Felek Társulási Megállapodást kötöttek egymással 2013. év június hónap 7. napján 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 161/2013.(VI.05.) Kth. és Lakitelek 
Önkormányzata 144/2013.(VI.06.) Önk.hat. önkormányzati határozatokra tekintettel 
és Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87-
95.§ alapján. (a továbbiakban: társulási megállapodás) 

2. Ebben Felek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (Szoc.tv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján – önkéntes és szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a térség 
összehangolt fejlesztése érdekében – jogi személyiséggel rendelkező társulást 
hoztak létre. 
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3. A társulási megállapodást a felek négy ízben módosították 2014. június 28-ai 
keltezéssel. Az első módosítás 2013. július 1-én,  a második – amelyet Nyárlőrincnek 
a társuláshoz való csatlakozása indokolt - 2013. szeptember 1-én lépett hatályba. A 
harmadik módosításra a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Osztályának észrevételei miatt került sor, 2014.április 30-án. A társulási 
megállapodás negyedik módosítására 2014. június 3-án került sor, amikor megszűnt 
a Pénzügyi Bizottság és ezen időponttól a bizottság korábbi feladatait a belső ellenőr 
látja el.  

4. A legutóbbi társulási tanácsi ülés óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Osztály újabb hiányosságokra hívta fel a figyelmet, és emiatt vált 
szükségesség a megállapodás újabb módosítása. 

5. Ezek alapján került sor a módosítások elvégzésére a III. fejezetben az alábbi 
tartalommal: 

 
a. A III. Fejezet 1. pontjának 16. alpontjának b.) pontja törlésre került. 

 
6. A VI. Fejezet 2. pontja a következők szerint került módosításra: 
                                                                           „2.Kiválás 

  
1. A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. 

 
2. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített 

többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 

3. Töredék évre tekintettel 2013. évben a társulási megállapodást felmondani 
nem lehet.” 

 
 

7. A X. Fejezet 4. pontja a következők szerint került módosításra: 
„Felek jelen megállapodás értelmezésével, és teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a 
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességi körébe utalják.” 

 
Z á r a d é k : 
 
A társulási megállapodás 5. számú módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-
testületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező 
rendelkezésként fogadták el. 
 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 

Pap Sándor      Zayzon Jenőné 
polgármester                         jegyző 


