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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 4-
én 15 órakor megtartott üléséről. 

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

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

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos, 
dr. Kovács Loránd közbeszerzési szakértő. 
 

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 (7) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező 

FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos 
feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
 

2.) Házszámtáblák árának megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

1.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező 
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos 
feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatos lezáró határozatot megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) 
Felkéri dr. Kovács Loránd közbeszerzési szakértőt, hogy tájékoztassa a testületet a 
Bíráló Bizottság állásfoglalásáról. 
 

dr. Kovács Loránd közbeszerzési szakértő: Az ajánlattételi felhívásra három 
pályázó küldte be ajánlatát. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek mind három 
ajánlattevő eleget tett, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
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Az egyik ajánlattevő a dr. Lovas Mérnöki Iroda Kft., ajánlata bruttó 23.125.000,- Ft, a 
másik az Innober-Wave Kft. és a K&K Mérnöki Iroda Kft. közös ajánlata, mely bruttó 
15.312.500,- Ft, valamint a Nyárlőrinc Mérnök Konzorcium, ajánlati áruk 27.500.000,- 
Ft. volt. 

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az Innober Wave Kft. és a K&K Mérnöki Iroda 
Kft. közös ajánlata megfelel a dokumentáció és a felhívás előírásainak, valamint 
ajánlata a legalacsonyabb összegű - bruttó 15.312.500,- Ft - ellenszolgáltatást 
tartalmazza, fentiek miatt a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
eljárás nyerteseként a közös ajánlatot tevő Innober Wave Kft-t és a K&K Mérnöki 
Iroda Kft-t hirdesse ki.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a lezáró határozat után eredményhirdetésre 
még nem kerülhet sor, mert az eljárás teljes dokumentációját a lezáró határozattal 
együtt meg kell küldeni az Energia Központ Kht-nak, aki a közreműködő szervezet a 
támogatás folyósítója és a támogatott között.  

Az Energia Központ Kht-nak 5 nap áll rendelkezésére, hogy a beadott 
dokumentációra bármilyen észrevételt tegyen. Amennyiben észrevétel nincs, 
elkészíti és kiadja az összegzést, és 10 nap elteltével lehet szerződést kötni a 
nyertes ajánlattevővel.  
 

Pap Sándor polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, amennyiben a képviselő-
testület tagjainak ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása nincs, javasolja a 
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos eljárás lezáró 
határozatának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
99/2011. (X. 4.) Kt. határozat 
Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításához 
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása 
 

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” 
című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív 
Program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és 
tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2. pályázati 
fordulójára benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó 
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt 
eljárás során a Bíráló Bizottság által hozott lezáró határozatot a 
melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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99/2011. (X. 4) Kt. határozat melléklete 
 
 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Szennyvízcsatorna-hálózat 
és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív 
Program keretében meghirdetett, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós 
pályázati konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításához 
kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában 
eljárást indított, amely eljárást befejező alábbi 
 
 

l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 
 
hozom. 
 
Az ajánlati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű közös ajánlattevőket az Innober-Wave Kft-t (székhely: 1087 Budapest 
Baross tér 2.) és a K&K Mérnöki Iroda Kft-t (székhely: 6640 Csongrád 
Szentháromság tér 3.) bízom meg. 
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal készítse elő, és 
haladéktalanul küldje meg a közreműködő szervezetnek, azt követően értesítse 
az ajánlattevőket az összegzés megküldésével az eljárás eredményéről. 
 
 

I n d o k o l á s  
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított „Szennyvízcsatorna-hálózat 
és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív 
Program keretében meghirdetett, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós 
pályázati konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításához 
kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában. 
 
 
Az ajánlattételi felhívás 2011. augusztus 18-án három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2011. szeptember 5-én 10 óráig 3 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek mind három ajánlattevő eleget tett, 
így ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
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Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az érvényes 
ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek a közös 
ajánlatot adó Innober-Wave Kft. és a K&K Mérnöki Iroda Kft. minősült. 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű 
közös ajánlattevőket – 12.250.000,- Ft + ÁFA összegű, összesen 15.312.500,- Ft – 
az Innober-Wave Kft-t ( székhely: 1087 Budapest Baross tér 2.) és a K&K Mérnöki 
Iroda Kft-t (székhely: 6640 Csongrád Szentháromság tér 3.) bízza meg. 
 

*** 
 
2.) Házszámtáblák árának megállapítása 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. (Mellékelve az 
írásos előterjesztés.). Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő 
összeg elfogadását. 
 
Vas Ildikó képviselő: A házszámtáblák alatt lesz utca név is? 
 
Zayzon Jenőn jegyző: A házszámtáblán csak maga a szám szerepel. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Milyen anyagból van a tábla? 
 
Pap Sándor polgármester: Az anyaga 150x150-es pvc lemez, és szitázott 
grafikával vannak rajta a számok. 
 
Amennyiben több kérdés nincs, javasolja a képviselő-testületnek a házszámtáblák 
450,- Ft-os áron történő értékesítését. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
100/2011. (X. 4.) Kt. határozat 
Házszámtáblák ára 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hiányzó 
házszámtáblák áraként a háztulajdonosoktól ÁFA-val együtt 
450,-Ft/db árat kér. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 


