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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-
én 15,30 órakor megtartott üléséről. 

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

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

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos, 
dr. Benkó Ádám projektmenedzser, 
dr. Weisz Tamás projektmenedzser. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 

Szeretné bemutatni a képviselő-testület tagjainak a csatorna beruházás 
projektmenedzsereit, dr. Benkó Ádámot és dr. Weisz Tamást.  

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. 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 
1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési 
feladatok elvégzésére ajánlattételi felhívás-tervezet 

2.) Pap Sándor társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 

3.) Tormási Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 

4.) LEADER pályázati kiírás keretében pályázat benyújtása Falukarácsony 
ünnepségének megtartására 

5.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata részvétele a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület megalapításában 

6.) Nyárlőrinci Napközi Otthonos Óvoda építési engedélyezési és felújítási 
terveinek elkészítése 

7.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának 2012. évi belső 
ellenőrzési terve 

 
1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. október 27. napján. 

3  

megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési 
feladatok elvégzésére ajánlattételi felhívás-tervezet 

 
Pap Sándor polgármester: Felkéri dr. Benkó Ádám projektmenedzsert, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ajánlattételi felhívással kapcsolatban. 
 

Dr. Benkó Ádám projektmenedzser: Az önkormányzat 2011. szeptember 16-án 
kötötte meg a támogatási szerződés a szennyvízcsatorna kivitelezésére. Jelenleg 
minden beszerzés, közbeszerzés lefolytatásra került, a jelenlegi, a kivitelezőre kiírt 
ajánlattételi felhívás van már csak hátra. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja 
az ajánlattételi felhívást a holnapi napon beterjesztésre kerül a közreműködő 
szervezet fele. Véleménye szerint, amennyiben minden a tervek szerint halad, a 
következő év márciusában el lehet kezdeni a kivitelezést, és ha a kivitelező jól 
dolgozik év végére lehet számolni a befejezéssel, így tartható a 2013. július 30-ai 
záró időpontja a projektnek. 

Az elmúlt időszakban a közbeszerzési szakértő és a projektmenedzser 
együttműködve dolgozták ki a jelenlegi ajánlattételi felhívást.  

A beszerzésnek két része kerül meghatározásra, az egyik a szennyvízcsatorna 
hálózat kivitelezése, a másik a szennyvíz tisztító telepnek a kivitelezése. Ez két okból 
történik így, egyrészt a pályázati útmutató szerint az egyiket a FIDIC piros könyve 
szerint a másikat a FIDIC sárga könyve szerint kell lefolytatni, melyek szerződéses 
feltételeket jelentenek és ettől nem lehet eltérni. Ez esetleg azzal járhat, hogy két 
kivitelezője lesz a csatornázásnak.  

Fontos még beszélni az alkalmasságról és a bírálati szempontról. Igyekeztek minden 
aspektusból vizsgálni az alkalmassági szempontokat, de úgy, hogy ne legyen 
versenykorlátozó. Referenciákat kérünk az elmúlt öt évben teljesített szolgáltatásokra 
nézve. Oly módon lettek meghatározva a referencia követelmények, hogy a saját 
beruházás műszaki paraméterei szerint lett előírva, teljesített-e már hasonlót. Ezt a 
referenciát külön kérjük a szennyvízcsatornára és a szennyvíztisztító telepre. 
További követelmény, hogy legyen egy átlagos éves minimális statisztikai létszám az 
elmúlt évekre vonatkozóan, ami azt bizonyítja, hogy megfelelő létszámú embert 
foglalkoztató; stabil cégről van szó. A csatornával kapcsolatban 25 fő a követelmény, 
mely 75%-ban állandó fizikai állományú, a tisztító telep esetében 8 fő, mely 70%-ban 
állandó fizikai állományú. A felelős vezetőknek rendelkezni kell a megfelelő kamarai 
bejegyzéssel. Az alkalmassági feltételek annak figyelembe vételével lettek 
meghatározva, hogy a csatorna beruházás közel 600 millió forint, míg a tisztító telep 
beruházása közel 180 millió forint.  

A következő lényeg elem a bírálati szempont. Itt három szempontot vettünk 
figyelembe, az első – mindkét esetben – az ajánlati ár, a második, hogy a térségben 
milyen arányban alkalmaznak munkanélkülieket, a harmadik, hogy a lakosság életét 
minél kisebb mértékben zavarja meg a beruházás. Itt meg vannak határozva azok a 
szempontok, melyek alapján a bírálat történni fog.  

Lényeges feltétel még, hogy megköveteljük projekt társaság létrehozását a nyertes 
ajánlattevőtől, amelyben lehetőség van arra, hogy a nyertes nyárlőrinci székhellyel 
hozza létre a társaságot, mely az önkormányzat számára az iparűzési adó 
szempontjából előnyös.  

Az ajánlattételi felhíváshoz 62.500,- Ft összegért lehet hozzájutni, mely az 
önkormányzat bevétele.  
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Röviden összefoglalva ezek a leglényegesebb feltételei az ajánlattételi 
dokumentációnak.  
 

Hajagos Antal képviselő: Valamilyen dokumentációban szerepelnek-e az 
ütemtervek, tehát, hogy melyik utcára mikor kerül sor, milyen készenléti állapotban 
kell lenni? 
 
Dr. Benkó Ádám projektmenedzser: A nyertes pályázó a szerződéskötés után 
köteles ütemtervet benyújtani. Lesz egy kivitelezési ütemterv és egy intézkedési 
ütemterv.  
 
Kiss Ferenc képviselő: Ha jól értette a kivitelező kiválasztása pontok alapján 
történik. Lehetséges, hogy a pontok alapján egy magasabb árajánlatot adó 
ajánlattevő kerül kiválasztásra? 
 
Dr. Weisz Tamás projektmenedzser: Súlyozási számok vannak, ahol a legnagyobb 
súllyal az ár szerepel. Ez a Közbeszerzési Tanács útmutatása alapján lett beépítve.  
 
Vas Ildikó képviselő: Milyen mértékben alkalmazhat majd alvállalkozókat a nyertes 
pályázó? 
 
Dr. Benkó Ádám projektmenedzser: Az alvállalkozók alkalmazása nem bírálati 
szempont, de a 10% feletti alvállalkozók alkalmazása esetében ugyanazokat a 
referenciákat kérjük, mint a nyertes pályázó esetében. A közbeszerzési törvény által 
előírtaktól nem kívántunk eltérni.  
 
Pap Sándor polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. A képviselő-testületnek 
most az ajánlattételi felhívás-tervezetéről kell dönteni, mert a pályázati anyagot a 
közreműködő szervezetnek kell megküldeni jóváhagyásra, és a jóváhagyást 
követően kerül sor a véglegesítésre. 
 
Javasolja a kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzésével kapcsolatos 
ajánlattételi felhívás-tervezet elfogadását. 
 

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

 
101/2011. (X. 27.) Kt. határozat 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című 
projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési 
tervezési feladatok elvégzésére ajánlattételi felhívás-tervezet 
 

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 
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Program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és 
tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2. pályázati 
fordulójára benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó 
kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzésére 
kiírt ajánlattételi felhívás-tervezetet a melléklet szerint 
elfogadja.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 

101/2011. (X. 27.) Kt. határozat melléklete 
 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.   

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 

X 
 
 

 

 
 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

Postai cím: 

Dózsa György út 34. 
Város/Község: 

Nyárlőrinc 

Postai 

irányítószám: 

6032                    

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pap Sándor polgármester 

Telefon: +36-76-589-001 

E-mail: 

polgarmester@nyarlorinc.hu 

Fax: +36-76-589-008 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

mailto:olgarmester@nyarlorinc.hu
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A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   
 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                           

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                            

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                            

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 

szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata számára a „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 

eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt megvalósításához 

kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzése 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 

szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                        X b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 
 

Építési koncesszió 

 

X 
 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        ••  

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 

lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye 

6032 Nyárlőrinc 

NUTS-kód                  HU 331 

A teljesítés helye  

NUTS-kód                 •••••   
A teljesítés helye  

NUTS-kód                  •••••   
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása                          X                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma •••  

VAGY, adott esetben, maximális létszáma •••  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: •••  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):  

                                                                                                

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

                                                                                                

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata számára a „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 

eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt megvalósításához 

kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzése 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
45.23.24.00-6 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

45.23.24.20-2 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  
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•• .•• .•• .••-•  ••••-•   ••••-•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 

szerint több példány használható)                                                                                                                igen X     nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                     X valamennyi részre                                 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                   igen      nem X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A közbeszerzés tárgyát képezi az alábbi tulajdonságokkal bíró létesítmények kivitelezése:  

 

1. rész 

Szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési 

feladatok elvégzése 

 

A mennyiségi részletezése: 

- 12.534 m DN 200 mm-es KG-PVC gravitációs gyűjtőcsatorna  

- 7.837 m DN 150 mm-es KG-PVC gravitációs bekötőcsatorna  

- 836 db gravitációs bekötőcsatorna  

- 371,50 m D140x12,8 mm-es KPE szennyvíz nyomóvezeték  

- 326,4 m D110x10 mm-es KPE ivóvízvezeték  

 

2. rész 

Mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep megvalósításához kapcsolódó kivitelezési 

és kivitelezési tervezési feladatok elvégzése 

 

A mennyiségi részletezése: 

- 1 db 220 m
3
/d hidraulikai kapacitású biológiai szennyvíztisztító-telep  

 

Rendelkezésre áll és az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező vízjogi létesítési engedély, 

illetve vízjogi létesítési engedélyes terv mind a szennyvízcsatorna-hálózatra, mind a szennyvíztisztító 

telepre vonatkozóan.  

 

A közbeszerzésnek tárgyát képezi az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges kivitelezési 

dokumentáció, illetve annak részeként a kivitelezési terv elkészítése, illetve a tervezői művezetés 

elvégeztetése.  

 

A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezése tekintetében a FIDIC Piros Könyve alkalmazandó Általános 

Feltételek gyanánt, a szennyvíztisztító telep kivitelezése tekintetében pedig a FIDIC Sárga Könyve. 

Az Ajánlati dokumentáció a műszaki követelményeket részletesen rögzíti. 
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:             

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: ••     vagy    napokban: ••••    (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   •••   vagy:    •••   és  •••   között   
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Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 

feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ••      vagy    napokban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••   vagy  napokban: ••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           •••• /  •• /••      (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2013/06/30      (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

- 48 hónap jótállás  

- napi 250.000,- Ft késedelmi kötbér 

- az esedékes résszámla, illetve végszámla ÁFA nélkül számított összege 5%-ának megfelelő 

garanciális visszatartás, amely az ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármelyik a Kbt. 53/A. § 

(6) bek. a) pontja szerint meghatározott formában 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Ajánlatkérő előleget nem fizet.  

  

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét részben saját forrásból, részben az Európai Unióból 

származó támogatásból fizeti meg.  

 

Az ellenértéknek az ajánlatkérő rendelkezésére álló saját forrás terhére megfizetésre kerülő 

része a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kerül megfizetésre az ajánlattevő 

bankszámlájára történő átutalással.  

 

Az ellenértéknek az Európai Unióból származó támogatásból megfizetésre kerülő része az ún. 

szállítói finanszírozás szabályai szerint kerül megfizetésre a közreműködő szervezet által – a 

2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdésére, a 126. § (2) bekezdésének 2. 

pontjára, illetve a 127. § szakaszára tekintettel alkalmazandó – a 2007-2013. programozási 

időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 

Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és 

ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján. 

Az ajánlattevő a szerződés megkötését követően negyedévente jogosult részszámlát 

benyújtani. A részszámlák a részszámla benyújtásának időpontjáig a Mérnök által igazoltan 

elvégzett munkák ellenértékéig nyújthatók be.  
 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

Az ajánlatkérő a Kbt. 52. § szakasza alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés (a továbbiakban: közbeszerzési szerződés) teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től 

gazdasági társaság alapítását követeli meg.  

 

Az ajánlattevő köteles a társasági szerződés megkötését, illetőleg az alapszabály elfogadását a 

közbeszerzési szerződés aláírásától számított húsz napon belül a cégbírósághoz bejelenteni és ennek 
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tényét az ajánlatkérőként szerződő fél irányában igazolni. 

 

Az ajánlatkérő a létrehozásra kerülő gazdálkodó szervezet jogi formáját illetően előírja, hogy a nyertes 

ajánlattevő(k) közkereseti társaságot köteles(ek) létrehozni.  
 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akinek 

esetében a Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. 

b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akinek 

esetében a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.  

c) Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, 

akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. 

 

A kizáró okok igazolásának módja: 

A Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az 

ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell a 

kizáró okok fenn nem állásásról.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az ajánlattevőre, 

illetve a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozókra vonatkozóan a pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságukat igazoló alábbi 

dokumentumokat: 

1. Valamennyi számlavezető pénzintézet 

nyilatkozatának csatolása szükséges eredeti 

vagy másolati példányban az alábbi 

minimális tartalommal: 

- bankszámla száma,  

- számlanyitás dátuma, 

- volt-e az ajánlattételi felhívás 

feladásától visszaszámított két 

évben ajánlattevő számláján sorban 

álló tétel. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, ha: 

 

1. Bármely számlavezető pénzintézetétől 

származó nyilatkozat szerint az 

ajánlattételi felhívás feladásától 

visszaszámított két évben számláján 

sorban állás fordult elő. 

2. A tárgyévet megelőző három lezárt üzleti 

év (2008-2010) bármelyikében a mérleg 

szerinti eredménye negatív. 

3. Az 1. rész megajánlása esetén a tárgyévet 

megelőző három évben (2008-2010) az 

évek átlagában teljes nettó árbevétele nem 

érte el az évi 600 millió forintot, illetve 
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2. A tárgyévet megelőző három lezárt üzleti 

évre (2008-2010) vonatkozó, a számviteli 

jogszabályok szerinti beszámoló másolatának 

benyújtása. 

3. Az 1. rész megajánlása esetén ajánlattevő 

Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont szerinti 

cégszerű nyilatkozata a tárgyévet megelőző 3 

év (2008-2010) teljes nettó árbevételéről, 

illetőleg a közbeszerzés 1. részének tárgyából 

származó nettó árbevételéről évenkénti 

bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

4. A 2. rész megajánlása esetén ajánlattevő Kbt. 

66. § (1) bekezdés c) pont szerinti cégszerű 

nyilatkozata a tárgyévet megelőző 3 év 

(2008-2010) teljes nettó árbevételéről, 

illetőleg a közbeszerzés 2. részének tárgyából 

származó nettó árbevételéről évenkénti 

bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

 

Ajánlattevő más szervezet erőforrására is 

támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontja 

figyelembevételével a Kbt. 65. § (3) bekezdése 

alapján azzal, hogy a rendelkezésre állás 

igazolását a Kbt. 65. § (4) bekezdése 

figyelembevételével kell teljesíteni. 

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó 

szervezetet vesz igénybe az alkalmasság 

igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia 

kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó 

szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti 

többségi befolyás fennáll-e. 

közbeszerzés 1. részének tárgyából 

(építőipari mélyépítési tevékenység) 

származó árbevétele nem érte el a nettó 

550 millió forintot. 

4. A 2. rész megajánlása esetén a tárgyévet 

megelőző három évben (2008-2010) az 

évek átlagában teljes nettó árbevétele nem 

érte el az évi 180 millió forintot, illetve 

közbeszerzés 2. részének tárgyából 

(építőipari magas és mélyépítési 

tevékenység) származó árbevétele nem 

érte el a nettó 150 millió forintot 

 

Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasságnak 1. és 2. pontja tekintetében 

külön-külön, míg a 3. pont tekintetében 

együttesen kell megfelelni. 

III.2.3) MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlat esetén a közös 

ajánlattevők valamelyikének), valamint a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó(k)nak a szerződés teljesítéséhez 

szükséges műszaki, szakmai alkalmasságát az 

alábbiak szerint kell igazolni: 

 

1.  Ajánlattevő Kbt. 67. § (2) a) pont szerinti 

cégszerű nyilatkozata az ajánlattételi felhívás 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen: 

 

1. Az 1. rész megajánlása esetén az 

ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 5 

évben összesen nem rendelkezik legalább 11 

db, befejezett, egy projekt keretében összesen 

legalább 12.000 m gravitációs gyűjtőcsatorna 

építésére vonatkozó referenciával, illetve a 2. 
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megjelenését megelőző 5 évben végzett 

jelentősebb és befejezett építési munkáinak 

ismertetéséről, amely tartalmazza legalább a 

megrendelő megnevezését (név, cím, 

telefonszám), az ellenszolgáltatás összegét, a 

teljesítés helyét és idejét, valamint a 

teljesítésre vonatkozó minden olyan adatot, 

amelyből ajánlattevő alkalmassága kétséget 

kizáróan megállapítható, külön igazolva Kbt. 

68.§ (2) bekezdés szerinti igazolással. 
 

2.  Ajánlattevő Kbt. 67. § (2) d) pont szerinti 

cégszerű nyilatkozata a tárgyévet megelőző 

három évre vonatkozóan az éves átlagos 

statisztikai állományi létszámáról és vezető 

tisztségviselőinek létszámáról, amelyből 

ajánlattevő alkalmassága kétséget kizáróan 

megállapítható. 

 

3. Ajánlattevő Kbt. 67. § (2) c) pont szerinti 

cégszerű nyilatkozatával a teljesítésért és 

annak minőség ellenőrzéséért felelős, a 

szerződésben megnevezett, a teljesítésben 

résztvevő felelős műszaki vezetők 

megnevezése, bemutatása, végzettsége, 

szakmai gyakorlata (aláírt önéletrajzzal 

igazolva), az építési naplóba bejegyzésre 

jogosult Felelős Műszaki Vezető esetében a 

Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékbe való 

felvételéről az érvényes határozat 

másolatának becsatolása (244/2006 (XII.5.) 

Kormányrendelet szerint) 

 

4. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (3) i) pontja alapján 

az ajánlathoz csatolja ISO, vagy ezzel a Kbt. 

68. § (5) bekezdése szerint egyenértékű 

minőségbiztosítási tanúsítványát, vagy az 

egyenértékű minőségbiztosítási 

intézkedéseinek egyéb bizonyítékait. 

 
Ajánlattevő más szervezet erőforrására is 

támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontja 

figyelembevételével a Kbt. 65. § (3) bekezdése 

alapján azzal, hogy a rendelkezésre állás 

igazolását a Kbt. 65. § (4) bekezdése 

figyelembevételével kell teljesíteni. 

rész megajánlása esetén az ajánlattételi 

felhívás megjelenését megelőző 2 évben 

összesen nem rendelkezik legalább 1 darab 

olyan referencia munkával, amelynek 

keretében legalább 1 darab legalább 100 m
3
/d 

hidraulikai kapacitású biológiai 

szennyvíztisztító-telep építésére került sor, 

amely rendelkezik minimálisan az alábbi 

kibocsájtási határértékekkel: KOI = 75 g/m
3
, 

BOI = 25 g/m
3
, Nö = 20 g/m

3
, NH4-N = 5 

g/m
3
, Pö = 5 g/m

3
. 

 

2.  A tárgyévet megelőző három évre (2008-

2010.) vonatkozólag az éves átlagos 

statisztikai állományi létszám az 1. rész 

megajánlása esetén nem érte el a 25 főt és a 

létszám kevesebb mint 75 %-a volt fizikai 

dolgozó, illetve a 2. rész megajánlása 

esetén nem érte el a 8 főt és a létszám 

kevesebb mint 75 %-a volt fizikai dolgozó. 

 

3.a Az 1. rész megajánlása esetén nem áll 

rendelkezésére (alkalmazásban vagy 

megbízási szerződés alapján) egy vagy 

több olyan, a feladat ellátásához szükséges 

mérnöki (vagy üzemmérnöki) 

végzettséggel és legalább 5 év szakmai 

gyakorlattal rendelkező szakember, aki a 

szerződés teljesítésében, a munkák 

irányításában vesz részt, és együttesen 

rendelkezik érvényes, a 244/2006. (XII.5.) 

Kormányrendelet szerint MV-VZ/A, ME-

ÉM-I. jogosultságokkal azzal a kitétellel, 

hogy a több szakember megajánlása esetén 

legalább egy érvényes jogosultsággal 

rendelkeznie kell a felsoroltakból. 

 

3.b. A 2. rész megajánlása esetén nem áll 

rendelkezésére (alkalmazásban vagy 

megbízási szerződés alapján) legalább 

kettő, a feladat ellátásához szükséges 

mérnöki (vagy üzemmérnöki) 

végzettséggel és legalább 5 év szakmai 

gyakorlattal rendelkező szakember, akik a 

szerződés teljesítésében, a munkák 

irányításában vesznek részt, és együttesen 

rendelkeznek érvényes, a 244/2006. 

(XII.5.) Kormányrendelet szerint MV-

ÉP/A, MV-ÉP/ÉG, MV-VZ/A, ME-ÉM-I.) 

jogosultságokkal, azzal a kitétellel, hogy a 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. október 27. napján. 

13  

megajánlott szakemberek mindegyikének 

legalább egy érvényes jogosultsággal 

rendelkeznie kell a felsoroltakból. 

 

4. Nem rendelkezik ISO 14001, vagy ezzel a 

Kbt. 68. § (5) bekezdése szerint 

egyénértékű környezetvédelmi vezetési 

rendszernek való megfelelést igazoló 

tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű 

minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb 

bizonyítékaival. 
 

Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak a műszaki és szakmai 

alkalmasságnak együttesen kell megfelelni. 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X 

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                            igen X   nem  

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS  MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK 

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli  X   

Tárgyalásos   

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                 X     
             X         Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 

2. A kivitelezés által érintettek életvitelének, illetve működésének a kivitelezés ideje alatti 

zavartalansága 

3. Az ajánlattevő vállalja-e a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkaügyi 

szakigazgatási szerve által hátrányos helyzetű álláskeresőként nyilvántartott legalább három 

személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a kivitelezés 

időtartama alatt legalább 12 hónapos időtartamban 

4.                                

Súlyszám 

50 

40 

10 
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5.                                

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X 

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)                 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a KÉ-ben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)                 
 

 
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2011/../..  (év/hó/nap )                                                                      Időpont:   10:00       

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X    nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62.500.-    Pénznem: HUF  

A dokumentáció ára bruttó 62.500,- Ft. A dokumentáció ára átutalással vagy 

készpénzbefizetéssel fizetendő az ajánlatkérő 11732002-15338253 számú bankszámlájára. Az 

átutalási okmányon a következő közleményt kell feltüntetni: „Nyárlőrinc szennyvízcsatorna 

kivitelezés” 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2011/../..   (év/hó/nap)                                                                      Időpont:    10:00      

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     
                                                            X                                     

Egyéb:                                                                                        

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 •••• / •• /•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  •••  vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2011/../..   (év/hó/nap)                                                                     Időpont:   10:00      

Helyszín: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

                 igen X    nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

KEOP-1.2.0/2F/09.-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 

eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt  
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V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: az írásbeli összegezést ajánlatkérő legkésőbb az 

ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül megküldi ajánlattevőknek 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő naptól 

számított 10. nap, ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap. 
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 

időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)   

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) 

          igen X     nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

A dokumentáció rendelkezésre bocsátása készpénzfizetés esetén a befizetési bizonylat, átutalás 

esetén az átutalási megbízás cégszerűen aláírt másolatának faxon történő elküldése, vagy átadása 

ellenében elektronikus formában DVD adathordozón történő átadással történik. Az Ajánlati 

Dokumentáció átvehető hétfőtől csütörtökig 9.00–15.00, pénteken 9.00-12.00 óra között, az 

ajánlattételi határidő napján (2011. …………………...) 9.00–10.00 óra között az ajánlatkérő 

6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. alatti székhelyén. Amennyiben ajánlattevők a Kbt. 54. § 

(8) bekezdése alapján az ajánlati dokumentáció megküldését kérik, azt az I.1) pontban megadott 

telefax számra eljuttatott, erre irányuló kérelemmel kell kezdeményezni. A kérelemnek 

legkésőbb az ajánlattételi határidő letelte előtt 4 munkanappal kell be érkeznie, melyhez 

mellékelni kell a dokumentáció ellenértékének átutalásáról szóló terhelési értesítő pénzintézet 

által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomata és aláírás) példányát. 
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  

1-10 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

A rész-szempontokként legkedvezőbb Ajánlat az adott rész-szempont esetében az adható 

maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva az első 

részszempont tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának III. 

A) 1.ba) pontja szerint kerül megállapításra. 

 

A második részszempont tekintetében egy háromtagú szakmai zsűri feladata az ajánlatok sorba 

rendezése. Ugyanaz a helyezés – a szakmai ajánlatok azonos megítélése esetén – több ajánlat 

számára is kiosztásra kerülhet. Az 1. helyezés minősül a legkedvezőbbnek, majd a további 

helyezések növekvő sorrendben követik egymást. A legkedvezőbb helyezés 10 pontot kap, a 

legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma a sorbarendezés módszerével kerül 

kiszámításra: p=10-(n-1)*(9/N-1) ahol: N: az összes ajánlatok száma, n: az aktuális ajánlat 

sorban elfoglalt helye. Ezt követően a bírálati részszempont pontszáma a szakmai zsűri tagjai 

létszáma szerinti matematikai átlaggal kerülnek kiszámításra. P= (p1+p2+p3)/3, 

 

A harmadik részszempont tekintetében amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy vállalja 

10 pontot kap, amennyiben ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja 1 pontot kap. 
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?              

    igen X     nem  

V.7) Egyéb információk: 

1. Az Ajánlatokat egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani. 

2. Ajánlatkérő a Kbt. 70/A §-nál enyhébben határozta meg a formai előírásokat. Az 

ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban, valamint a 

kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát 

elkészítenie és benyújtania. 

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás 
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feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ellenszolgáltatást HUF-

ban kell megadni.  

4. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtóknak az ajánlathoz ún. konzorciális 

nyilatkozatot kell csatolniuk, amelyben egyértelműen megadják a képviseletre feljogosított 

ajánlattevő nevét, valamint nyilatkoznak az egyetemleges felelősségvállalásukra. 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő (Közös Ajánlattétel esetén a tagok, az 

erőforrást nyújtó szervezetek, valamint a 10% felett bevonni kívánt alvállalkozók) az alábbi 

okmányainak másolati példányát: 

 aláírási címpéldány  

 a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

 az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 45 nappal megelőző cégkivonat. 

6. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) 

valamint d) pontjára vonatkozóan. 

7. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdésére 

vonatkozóan. 

8. Az ajánlatkérő a Kbt. 55.§. (3) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az 

adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 

során meg kell felelni. Ezzel összefüggésben az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell 

nyújtania a Kbt. 72. §. szerinti nyilatkozatát. 

9. Az igazolások a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak. 

10. Hiánypótlás: Kbt. 83.§ előírásai szerint teljes körben 

11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

12. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése esetében az 

ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 

minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e személyt az 

összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte. 

13. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdése alapján helyszíni bejárást biztosít 2011. 

……………………… napján 9:00 órakor (ha nem munkanap, az azt követő 1. 

munkanapon)  A gyülekezés helye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 

14. Ajánlattevő a pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmasságot a minősített 

ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a           

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A       

közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell 

alkalmazni (Kbt.  306/A § (3)) 

15.16. Ajánlatkérő a későbbiekben a Kbt. 125.§ (3) b) szerinti tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   •••• /•• /••  (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név:  
 

Postai cím:  
 

Város/Község:  
 

Postai irányítószám:  Ország:  

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

 

 

E-mail:  

 

Fax:  

Internetcím (URL): 

 

 

 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név:  
 

Postai cím:  
 

Város/Község:  
 

Postai irányítószám:  Ország:  

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

 

 

E-mail:  

 

Fax: + 

Internetcím (URL): 

 

 
 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név:  

Postai cím:  
 

Város/Község:  
 

Postai irányítószám:  Ország:  

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

 

 

E-mail:  

 

Fax:  

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  ••1              MEGHATÁROZÁS 

                                                                                                

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési 

feladatok elvégzése 
                                                                                                

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
45.23.24.00-6 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         •••• /•• /••      (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     2013 /06/30    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

A mennyiségi részletezése: 

- 12.534 m DN 200 mm-es KG-PVC gravitációs gyűjtőcsatorna  

- 7.837 m DN 150 mm-es KG-PVC gravitációs bekötőcsatorna  

- 836 db gravitációs bekötőcsatorna  

- 371,50 m D140x12,8 mm-es KPE szennyvíz nyomóvezeték  

- 326,4 m D110x10 mm-es KPE ivóvízvezeték  
 

 

 

A RÉSZ SZÁMA  ••2              MEGHATÁROZÁS 

                                                                                                

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep megvalósításához kapcsolódó 

kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzése 
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2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
45.23.24.20-2 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         •••• /•• /••      (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     2013 /06/30    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

A mennyiségi részletezése: 

- 1 db 220 m
3
/d hidraulikai kapacitású biológiai szennyvíztisztító-telep  

 
*** 

 
2.) Pap Sándor társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíjával kapcsolatban adjon tájékoztatást a 
képviselő-testületnek.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az 
1994. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján 1000-2999 lakosú települések 
esetében a köztisztviselői alapilletmény 4,5-6,5 szorzata. Ebben az esetben az alsó 
határ 173.900,- Ft, a felső határ 251.225,- Ft.  
 
Pap Sándor polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja, Pap Sándor társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját bruttó 250.000,- Ft/hó összegben megállapítani. 
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Kiss Ferenc képviselő: Egyetért a javaslattal. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Először dönteni kell Pap Sándor polgármester 
személyes érintettsége ügyében. Javasolja, hogy a képviselő-testület ne zárja ki a 
szavazásból. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
102/2011. (X. 27.) Kt. határozat 
Pap Sándor polgármester 
személyes érintettsége 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor polgármestert személyes érintettsége miatt a 
szavazásból nem zárja ki.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Pap 
Sándor társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját – 2011. november 1. 
napjától - bruttó 250.000,- Ft/hó összegben megállapítani. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta. 

 
103/2011. (X. 27.) Kt. határozat 
Pap Sándor társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját az 
1994. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján 2011. év 
november 1. napjától bruttó 250.000,-Ft/hó összegben állapítja 
meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Az ülés további vezetését átadja Pap Sándor 
polgármester úr részére. 
 
3.) Tormási Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást 
a fentiekre tekintettel a társadalmi megbízatású alpolgármester úr tiszteletdíjának 
megállapítása ügyében. 
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Zayzon Jenőné jegyző: A társadalmi megbízatású alpolgármesternek az 1994. évi 
LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kettőezer, illetve annál több 
lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg a képviselő-testület úgy, hogy az ne 
érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi 
megbízatású alpolgármester úr tiszteletdíja az előzőekben 150.000,- Ft volt. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Tormási Zoltán 
társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2011. november 1-től bruttó 
150.000,-Ft tiszteletdíj megállapítását. 
 

Tormási Zoltán alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási Zoltán 
alpolgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
104/2011. (X. 27.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester személyes érintettsége 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán alpolgármestert személyes érintettsége miatt a 
szavazásból nem zárja ki.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási Zoltán 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – 2011. november 1. napjától – 
150.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta. 

 
105/2011. (X. 27.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíja 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az 
1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
2011. november 1. napjától – a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjára tekintettel - bruttó 150.000,- Ft/hó 
összegben határozza meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
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4.) LEADER pályázati kiírás keretében pályázat benyújtása Falukarácsony 
ünnepségének megtartására 

 
Pap Sándor polgármester: LEADER pályázati kiírása keretében pályázni lehet 
rendezvény megszervezésére. Az önkormányzat a Falukarácsony megrendezésére 
pályázna, 600 e/Ft + ÁFA összegre. A pályázat a nettó összeg 100%-át támogatja, 
az önkormányzatnak az ÁFA-t kell önerőként biztosítani. Miután a pályázatot 
november közepéig kell benyújtani és még el is kell bírálni, így a pályázaton nyert 
összeget az önkormányzat csak a következő évi Falukarácsony megrendezésére 
tudja felhasználni. A támogatást étkezésre és eszköz vásárlására lehet felhasználni. 
Az összegből 100 e/Ft-ot étkeztetésre, 500 e/Ft-ot pedig eszközök - projektor és 
vetítővászon, valamint két mikrofon - vásárlására fordítanánk. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a pályázat 
benyújtását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek pályázat benyújtását 
Falukarácsony megrendezésére nettó 600 e/Ft összegben. 
 

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

 
106/2011. (X. 27.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása Falukarácsonyi  
ünnepség megrendezésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be – LEADER pályázati kiírás keretében – 
Falukarácsonyi ünnepség megszervezésére. 

A megpályázni kívánt összeg nettó 600 e/Ft. Az 
önkormányzatnak saját erőként az ÁFA-nak megfelelő összeget 
kell biztosítani, a 2012. évi költségvetés terhére.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

5.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata részvétele a Homokhátság Fejlődéséért 
Vidékfejlesztési Egyesület megalapításában 

 
Pap Sándor polgármester: A LEADER egyesületet újra kezdték szervezni, melynek 
következtében meg kell újítani a tagságot, valamint új tagokat kell felvenni, hogy 
szélesítsék a LEADER mozgalmat.  
 
Miután a LEADER egy nonprofit kft., így nehéz új tagokat felvenni, de ha 
egyesületként működik, az új tagok felvétele sokkal könnyebb.  
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Ezért akik eddig tagok voltak, újra kell nyilatkozniuk, hogy tagok kívánnak maradni az 
egyesületben is. Az önkormányzatnak abban kell dönteni, hogy továbbra is tagja 
marad-e az egyesületnek. LEADER pályázati kiírásra csak úgy lehet pályázatot 
benyújtani, ha jogosultsága van a pályázat benyújtására. Jogosultságot úgy lehet 
szerezni ha az önkormányzat csatlakozik az egyesülethez, vagy az önkormányzat 
területéről három szervezet. Az egyesület éves tagdíja 5.000,- Ft, melyet csatlakozás 
estén az önkormányzatnak kell fizetnie. 

Véleménye szerint nem kellene kizárni az önkormányzat területéről pályázni 
kívánókat, ezrét javasolja a képviselő-testületnek a Homokhátság fejlődéséért 
Vidékfejlesztési Egyesület megalapításában való részvételt. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
megalapításban való részvételt. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Homokhátság 
fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület megalapításában való részvételt. 
 

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

 
107/2011. (X. 27.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat részvétele a 
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület megalapításában 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, 
hogy a LEADER HACS tagjaként alapítóként kíván részt 
venni a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület megalapításában. 

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a képviseletére jogosult tisztségviselőjét az 
alapítandó egyesület nevét, célját, székhelyét, szervezeti 
felépítését tartalmazó részletes alapszabályának az alakuló 
gyűlésen történő meghatározására, valamint elfogadására. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
tisztségviselőjét az alapítandó egyesület ügyintéző és 
képviseleti szerveinek, és tisztségviselőinek az alakuló 
gyűlésen történő jelölésére és megválasztására. 

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a képviseletére jogosult tisztségviselőjét az 
alapítandó egyesület éves 5.000.- Ft összegig terjedő 
tagdíjfizetési kötelezettség vállalására, valamint minden 
olyan jognyilatkozat szóban és írásban történő megtételére, 
amely az egyesült megalapításához szükséges. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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6.) Nyárlőrinci Napközi Otthonos Óvoda építési engedélyezési és felújítási 
terveinek elkészítése (előterjesztés) 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagja a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
polgármester úr előterjesztését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a napközi otthonos 
óvoda építési engedélyezési és felújítási terveinek elkészíttetését az „energia 
megtakarításos” pályázat felhasználásához oly módon, hogy az 1.420 e/Ft+ÁFA 
tervezési díjat két részletben – 710 e/Ft + ÁFA, összesen 887.500,- Ft-ot ebben az 
évben, a következő évben pedig, amennyiben 27%-os ÁFA-val számolunk, 710 e/Ft 
+ ÁFA, összesen 901.700,- Ft-ot – fizessen ki az önkormányzat. 
 

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

 
108/2011. (X. 27.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Napközi Otthonos Óvoda 
építési engedélyezési és felújítási terveinek elkészíttetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta. 

1.) A Képviselő-testület döntött, hogy a Napközi Otthonos 
Óvoda építési engedélyezési és felújítási terveit elkészítteti 
az „energia megtakarításos” pályázat benyújtásához. 

2.) A Képviselő-testület a tervek elkészítésével a Hét Dimenzió 
Építésziroda Kft-t bízza meg 1.420 e/Ft + ÁFA összeg 
ellenében. 

3.) A Képviselő-testület a tervezési díj összegének kifizetését 
két részletben vállalja. Az első részlet 710 e/Ft + ÁFA, 
összesen 887.500,- Ft-ot ebben az évben, a második 
részlet – amennyiben 27%-os ÁFA-val számolunk – 710 
e/Ft + ÁFA, összesen 901.700,- Ft a következő évben kerül 
kifizetésre. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának 2012. évi belső ellenőrzési 

terve 
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Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a 2012. évi belső 
ellenőrzési tervvel kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az előterjesztést a testület tagjai megkapták. (Mellékleve az 
írásos előterjesztés). Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítéssel nem 
kíván élni. 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 2012. évi belső ellenőrzési 
tervének elfogadását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi belső ellenőrzési tervét 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri 
Hivatal 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását. 
 

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

 
109/2011. (X. 27.) Kt. határozat 
2012. évi pénzügyi belső ellenőrzési 
terv jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 
92. § (6) bekezdése alapján a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi pénzügyi 
belső ellenőrzési tervét. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
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109/2011. (X. 27.) Kt. határozat melléklete 

 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2012.01.01-től-2012.12.31-ig  

terjedő időszakra 

 

 

Ellenőrizendő 

Intézmény 

neve 

Kockázat 

elemzés 

A tervezett 

ellenőrzés 

tárgya 

A tervezett 

ellenőrzés célja 

Ellenőrizendő 

időszak 

Ellenőrzési 

kapacitási 

szükséglet 

Ellenőrzés 

típusai és 

módszerei 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

Polgármesteri 

Hivatal, 

parkfenntartó 

szervezet 

A feladat 

szabályszerű 

végzése, 

elszámolása 

A parkfenntartás 

bizonylatai 
 2011. év 2 nap Helyszíni tételes 

III. 

negyedév 

Civil 

szervezetek 

Az 

Önkormányzat 

által nyújtott 

támogatások 

felhasználásának 

szabályossága 

A támogatások 

felhasználásának 

bizonylatai 

A támogatás cél 

szerinti 

felhasználásának 

ellenőrzése 

2011. év 2 nap Szabályszerűségi 
III. 

negyedév 

Előre nem 

tervezett 

ellenőrzés 

   2012. év 1 nap   

 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


