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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 

8-án 15 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Hajagos Antal, Kiss 

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

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos, 
Dr. Kovács Loránd ügyvéd. 
 

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 (6) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) 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” projekttel kapcsolatos 
kivitelezési és tervezési feladatok elvégzésére pályázó kiválasztása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) „Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község területén 
hulladékkezelés ellátására 10 éves időtartamban” tárgyában szerződés 
megkötése közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Pályázat benyújtása az MVH. által kiírt „Az alföldi tanyák, valamint 
tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és 
térségi fejlesztések támogatására” című pályázati kiírására  
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) Egyebek 
 

1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekttel kapcsolatos 
kivitelezési és tervezési feladatok elvégzése pályázó kiválasztása 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Felkéri ügyvéd urat, 
hogy néhány szóval tájékoztassa a testület tagjait. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. augusztus 8. napján. 

3. 

Dr. Kovács Loránd ügyvéd: Röviden szeretné ismertetni az eddig lezajlott 
folyamatokat, melyek körülbelül egy éve kezdődtek el. A csatornázással 
kapcsolatban a legnagyobb feladat volt a kivitelező kiválasztása.  
 
Május hónapban jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben az ajánlattételi felhívás, 
melyre június 13-ig kellett beadni az ajánlatokat. Kilenc ajánlat érkezett be, melyek 
között 500 és 700 millió forintos ajánlattételi ár is szerepelt.  
Az elmúlt két hónapban ezeknek az ajánlatoknak az érvényességét és 
alkalmasságát kellett vizsgálni. Az ügyben öt Bíráló Bizottsági ülést kellett tartani. A 
kilenc ajánlatból mind megfelelt az alkalmassági követelményeknek, viszont három 
ajánlattevő kisebb hibákat vétett, melyek alapján az ajánlatukat nem lehetett 
elfogadni, így hat ajánlattevő maradt.  
 
Problémát jelentett, hogy nagy volt a szórás, az árajánlatok között volt olyan, ahol 
250 millió forint volt a különbség. A Bíráló Bizottság szakmai részének vizsgálni 
kellett az eltérés okát, és vizsgálni kellett, hogy az alacsonyabb árajánlat miatt nem 
kerül-e veszélybe az egész kivitelezés. Több héten át készült erről anyag és ezzel 
kapcsolatban a Bizottság feltette a megfelelő kérdéseket az ajánlattevőknek. A 
legalaposabb árindoklást a legalacsonyabb árajánlatot tevő SIMPLEX Épker. Kft. 
adta. Ez alapján a Bíráló Bizottság úgy döntött, hogy ezek olyan számítások, adatok 
és kimutatások, melyek alapján a beruházás megvalósítható ebből a pénzösszegből.  
Ezek után az volt a feladat, hogy ki kellett választani a legalacsonyabb árajánlatot 
adó céget, mely a fentiekben említett SIMPLEX Épker Kft. volt, 529.608.407,- Ft-tal. 
A második legalacsonyabb ajánlatot pedig az Ékisz Bau Konzorcium adta, 
571.208.733,- Ft-tal. A Bíráló Bizottság javaslata az, hogy a nyertes ajánlattevő 
mellett a második legkedvezőbb ajánlatot adót is nevezzük meg, mert a 
közbeszerzési törvény lehetőséget ad erre. Abban az esetben, ha a döntéshozó 
megnevezi a második helyezettet is az eljárásról szóló összegezésbe és az 
eredményhirdetésnél is, akkor ha a SIMPLEX bármilyen oknál fogva nem köti meg a 
szerződést, automatikusan be tud lépni a második helyezett a helyébe, mint a 
nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő. 
Az NFÜ a szabályossági eljárást elvégezte, így a mai napon eredményt és nyertest 
lehet hirdetni. Az összegzés kiadása és a határozat meghozatala után 10 napon 
belül lehet szerződést kötni a nyertessel. 
 
Pap Sándor polgármester: Megköszöni az ügyvéd úr tájékoztatását. Javasolja a 
képviselő-testületnek a kivitelezéssel, tervezéssel kapcsolatos ajánlatok elbírálásról 
készült összegzés elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeltet alkotta. 

 
67/2012. (VIII. 08.) Kt. határozat 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos  
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
projekt kivitelezésével és tervezésével kapcsolatos 
ajánlatok elbírálásról készül összegzés elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt 
kivitelezésével és tervezésével kapcsolatos ajánlatok 
elbírálásáról készült összegzést a melléklet szerint elfogadja. 
Felelős: Pa Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet a 67/2012. (VIII. 08.) Kt. határozathoz 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
 
 Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú 
projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat, valamint mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kivitelezése és tervezése a FIDIC Piros Könyve alapján. 

 
Szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és tervezési 
feladatok elvégzése. 
Tájékoztató mennyiségek: 
- 181m DN 250 mm-es KG-PVC gravitációs tisztított-szennyvíz csatorna 
- 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  
Mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep megvalósításához kapcsolódó 
kivitelezési és tervezési feladatok elvégzése. 
Tájékoztató mennyiségek: 
- hidraulikai kapacitás: 220 m3/d  
- biológiai kapacitás: 2200 lakosegyenérték 
- kibocsájtási határértékek:  

KOI       ≤   75 mg/l 
BOI       ≤   25 mg/l 
La          ≤   50 mg/l 
SZOE     ≤   15 mg/l   
NH4-N   ≤   10 mg/l 
Nö          ≤   50 mg/l 
Nöásv      ≤   40 mg/l 
Pö          ≤      5 mg/l 

Főbb, tervezett létesítmények:  



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. augusztus 8. napján. 

5. 

Rácsgépházban:  
  
 Prészónás géprács 5mm     1 db 
 Szippantott szv. Előkezelő fúvó 
  Q = 80m3/h p= 270 mbar P = 2,7 kW 1 db 
 PREFLOC (Fe+++) tároló tartály   V = 500 l 1 db 
 Hypo tároló tartály   V = 500 l  1 db 
 PREFLOC adagoló szivattyú   Q = 0-7,6 l/h 1 db 
 Hypo adagoló szivattyú    Q = 0-7,6 l/h 1 db 
 Előkezelt szipp. Szv. Feladó csigaszivattyú 
  Q = 140 l/min   P = 2,7 kW 1 db 
 
Szipp. Szv. Előkezelő:  
 
 Keverő szivattyú  
  Q = 24 m3/h H = 4 m  P = 2,7 kW 1 db 
 Finom buborékos cső levegőztető    3 db 
 Oldott O2 érzékelő, távadó    1 klt 
 
Átemelő tározó:  
 
 Szennyvíz feladó szivattyú  
  Q = 12 m3/h H = 5m  P = 1,4 kW 2 db 
 
SBR medencék: 
 
 Búvárkeverő    P = 2,8 kW 2 db 
 Finom buborékos levegőztető rendszer 28 kgO2 130 db 2 klt 
 Oldott O2 mérő, kijelző, távadó    1 klt  
 
Fúvógépházban: 
 
 Légfúvós berendezés hangszigetelt dobozba telepítve 
  Q = 7,2 m3 /min   P = 1500mbar 2+1 db  
 Pneumatika kompresszor   P = 10 bar 1 db 
 
Mérőakna: 
 
 Indukciós mennyiségmérő   NA 150 1 db 
 
Iszapvíztelenítőben: 
 
 Iszapvíztelenítő szalagszűrő berendezés feladó szivattyúval, 
 vegyszer bekeverő-adagoló saját vezérléssel   1 klt 
 Mosóvíz tartály    V = 2 m3 1 db 
 Fedeles iszap konténer   V = 3 m3 2 db  
Szennyvíztisztító telep kibocsátás monitoring kútjai DN90 KM-PVC H=6 m   2 db 
Rendelkezésre áll és az ajánlati dokumentáció mellékletét képező vízjogi létesítési 
engedély, illetve vízjogi létesítési engedélyes terv mind a szennyvízcsatorna-hálózatra, 
mind a szennyvíztisztító telepre, mind a monitoring kutakra vonatkozóan.  
A kivitelezés mellett a közbeszerzésnek tárgyát képezi az építési tevékenység 
elvégzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció, illetve annak részeként kivitelezési 
terv elkészítése.  
A szerződésre a FIDIC Piros Könyv irányadó. 
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3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: KÉ-7503/2012, 2012. május 18. 

 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra: 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  
 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 9 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és 
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
 

1. TriGon Invest Kft. 
1042 Budapest, Árpád út 70. 
 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 616.616.616,- HUF 
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 teljes időtartama alatt. 

 
 
 

igen 

 
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak. 
 

2. „FER-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
1138 Budapest, Révész utca 2. A ép. fszt. 2. 
 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 595.085.909,- HUF 
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 teljes időtartama alatt. 

 
 
 

igen 

 
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak. 
 

3. Duna Aszfalt Kft. 
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6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 
 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 772.614.771,- HUF 
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 teljes időtartama alatt. 

 
 
 

igen 

 
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak. 
 

4. Simplex Épker Kft. 
6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12. 
 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 529.608.407,- HUF 
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 teljes időtartama alatt. 

 
 
 

igen 

 
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak. 
 

5. „MA-S 2012 Nyárlőrinc Konzorcium” 
Magyar Aszfalt Kft. közös ajánlattevő 
STRABAG-MML Kft. közös ajánlattevő 
1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 
1113 Budapest, Daróci u. 30. 
 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 714.860.614,- HUF 
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 teljes időtartama alatt. 

 
 
 

igen 

 
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak. 
 

6. ÉKISZ-BAU Konzorcium 
ÉKISZ Építőipari Kft. közös ajánlattevő 
BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Kft. közös ajánlattevő 
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16. 
7130 Tolna, Béri B. u. 36. 
 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 571.208.733,- HUF 
Az ajánlattevő vállalja-e a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerve 
által hátrányos helyzetű álláskeresőként nyilvántartott 
legalább három személy teljes munkaidőben, 

 
 
 

igen 
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munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a 
kivitelezés teljes időtartama alatt. 
 
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak. 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): táblázat az összegezés végén 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés 
során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 

 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 
ponthatárok közötti pontszámot: 

Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a 
legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra 
az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/A vizsgált * (10-1) + 1 

A második részszempont tekintetében amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy 
vállalja, 10 pontot kap, amennyiben ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja, 1 
pontot kap. 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 

1. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. közös ajánlattevő és  
Veolia Water Solutions Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevő 
1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. 
 
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen az alábbiak miatt: 
 
1. Az ajánlati dokumentáció 1. kötet, C. fejezet, 9.1 pontja szerint az ajánlatnak 

kötelezően részét kellett, hogy képezze az „Egyösszegű Ajánlati Ár kötet kitöltve”. 
Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció 4. „Egyösszegű Ajánlati Ár” c. kötetének 
4.2 fejezetében adta közre az árazatlan költségvetést, amelyet hiánytalanul 
kitöltve kellett benyújtaniuk az ajánlattevőknek. Az ajánlatkérő külön soron, külön 
tételként, az árazatlan költségvetés önálló fejezetében kérte megadni a 
„MONITORING KUTAK LÉTESÍTÉSE” c. tétel ellenértékét, amely tétel alatt a 
következő műszaki tartalmat határozta meg. „Talajvíz észlelő kút létesítése 6,00 
m hosszú (egyszál cső) DN90 mm-es KM-PVC csőből,  szűrőzés -2,5-5,5 m 
között, 0,3mm-es réselt szűrővel terfil II. szövet borítással kavicsolás -1,2 - 6 m 
között 0,8-1,2 mm-es osztályozott kavicsból 0,70 m Ф118 mm-es acél védőcső 
beépítésére 1,30x1,30x0,20 betongallérba kútsapka elhelyezésével” 

 
A közös ajánlattevők ajánlata nem tartalmazott megajánlást a fent kiemelt tétel 
vonatkozásában. A közös ajánlattevők 2012. július 4-én kelt önkéntes 
hiánypótlásuk 8. oldalán akként nyilatkoztak, hogy a monitoring kutak létesítése 
tekintetében feltüntetett 300 000 Ft összeg a 4.2. számú „Szennyvíztisztító telep 
építés” című költségvetésben került felszámításra, a „Próbaüzem lefolytatása” 
című soron.  
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Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem az ajánlati dokumentációban 
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el ajánlatát. A 
nem teljeskörűen megtett ajánlat önkéntes hiánypótlás keretében nem 
egészíthető ki. Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 63. § (3) bekezdése 
alapján a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel érvénytelen. 

 
2. DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 

6750 Algyő, Kastélykert u. 171. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlásnak nem tett eleget, ajánlata érvénytelen az alábbiak miatt: 
 
1. A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a 

Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására akkor támaszkodhat, 
ha ajánlatában nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítése során ténylegesen 
igénybe fogja venni és ennek módjáról, illetve ha nyilatkozik arról, hogy milyen 
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet. Ajánlattevő hiánypótlási 
felhívásban felszólításra került, hogy csatolja kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti 
nyilatkozatát. 

 
 Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő ajánlata 4. oldalán ajánlati 
nyilatkozatában 3 magánszemélyt, és két gazdasági társaságot jelölt meg 
kapacitást nyújtó szervezetként alkalmassága igazolására. Az ajánlati 
nyilatkozata 8. pontjában a két gazdasági társaság alvállalkozóként megjelölésre 
került, azonban a három magánszemély vonatkozásában ajánlattevő Kbt. 55. § 
(6) bekezdés szerinti nyilatkozata nem található meg sem az ajánlatban sem a 
hiánypótlásban, annak ellenére, hogy ajánlattevő ebben a tárgyban hiánypótlást 
kapott. Erre tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján ajánlattevő nem 
támaszkodhat a 3 magánszemély kapacitására. Mindezek alapján ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

 
3. A-HÍD Építő Zrt. 

1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 
 

 Ajánlattevő a hiánypótlásnak nem tett eleget, ajánlata érvénytelen az alábbiak miatt: 
 

1. A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a 
Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására akkor támaszkodhat, 
ha ajánlatában nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítése során ténylegesen 
igénybe fogja venni és ennek módjáról, illetve ha nyilatkozik arról, hogy milyen 
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet. 

 
 Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő ajánlata 120-121. oldalán csatolt 
Kbt. 55. § (6) a)-b) pontja szerinti nyilatkozat 4. oszlopában feltüntetett esetkör 
megjelölések nem felelnek meg a jogszabálynak. A Kbt. 55. § (6) bekezdése 
értelmében pontosan meg kell határozni a szerződés teljesítésébe való tényleges 
igénybevétel, illetve a teljesítésbe való bevonás módját. Ajánlattevő 
hiánypótlásában sem csatolt a Kbt. 55. § (6) bekezdésének megfelelő 
nyilatkozatot az ajánlata 120. oldalán megjelölt szervezetek vonatkozásában. 
Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 
74. § (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel érvénytelen. 
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11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

Simplex Épker Kft. 
6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12. 
 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 529.608.407,- HUF 
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 teljes időtartama alatt. 

 
 
 

igen 

 
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak és az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette. 

 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
ÉKISZ-BAU Konzorcium 
ÉKISZ Építőipari Kft. közös ajánlattevő 
BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Kft. közös ajánlattevő 
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16. 

 7130 Tolna, Béri B. u. 36. 
  

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 571.208.733,- HUF 
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 teljes időtartama alatt. 

 
 
 

igen 

 
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak és az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlatot tette. 

 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
- kiviteli tervek késztése és tervezői művezetés 
- talajmechanikai vizsgálatok és geodéziai bemérések 
- monitoring kutak kivitelezése, bejegyzése 
- állami közút burkolat helyreállítása 
- önkormányzati utak helyreállítása 
- elektromos betáplálás szennyvíztisztító telep és szennyvízátemelő részére 
- ipari kamerás vizsgálat 
- MV-ÉP/ÉG szakember gépész felelős műszaki vezető 
- Szennyvíztisztító telep műtárgy és kezelő épület gépészeti munkák, 

technológiai gépészeti munkák, próbaüzem lefolytatása 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  

- Csatornafektetés: földmunkák, csatornafektetés, geodézia, vákuumkutas 
víztelenítés, útfúrás, útburkolat helyreállítás, laborvizsgálatok, kamerás 
vizsgálatok 
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- Átemelő: gépészet, elektromos vezérlés, biofilter, műtárgyépítés, 
kerítésépítés 

 
- Szennyvíztisztító telep: alapozások, beton-vasbeton munkák, zsaluzás, 

betonacél szerelés, falazatok, vakolás, ácsmunkák, tetőfedés, bádogozás, hő-
hang és vízszigetelések, nyílászárók, lakatosmunkák, burkolatok, festés, 
kertészeti munka, épület elektromos- és gépészeti munkái, technológia 
kiépítés, elektromos, jelátviteli és irányítástechnikai munkák 

 
- egyéb: lőszermentesítés, régészeti feltárás, „ÉV” kategóriás felelős műszaki 

vezetés, fogyó elektródás, aktív védőgázas ívhegesztés, forgalomtechnikai 
tervek, kiviteli tervek készítése, munka-, és egészségvédelmi feladatok 
ellátása, egyéb szükséges engedélyek beszerzése, szennyvíztelepi 
próbaüzemi irányítás, szakfelügyeletek 

 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a 
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Akvi-Patent Zrt. (23%) 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
 Kovács Attila – M/3 MV-ÉP/ÉG szakember 
 Akvi-Patent Zrt . –M/1  

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
 2012. augusztus 09. 
 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
 2012. augusztus 19. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. augusztus 08. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. augusztus 08. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának időpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
24.* Egyéb információk: 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. augusztus 8. napján. 

12. 

    Az ajánlattevő 
neve: 

TriGon Invest 
Kft. 

 

Az ajánlattevő 
neve: 

„FER-3331” 
Építőipari és 
Kereskedelmi 

Kft. 
 

Az ajánlattevő 
neve: 

Duna Aszfalt Kft. 
 

Az 
ajánlattevő 

neve: 
Simplex 

Épker Kft. 
 

Az 
ajánlattevő 

neve: 
„MA-S 
2012 

Nyárlőrinc 
Konzorciu

m” 
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ajánlattevő 

neve: 
ÉKISZ-BAU 
Konzorcium 

 

 Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 
részszemp
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súlyszáma

i (adott 
esetben 

az 
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súlyszáma
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m 
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m és 
súlyszá

m 
szorzat

a 
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zám 

 
Értékelési 
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és 
súlyszám 
szorzata 
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m 
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súlyszá

m 
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a 

 
Érték
elési 
ponts
zám 

 
Érték
elési 
ponts
zám 
és 

súlys
zám 
szorz
ata 

 
Érték
elési 
ponts
zám 

 
Érték
elési 
ponts
zám 
és 

súlys
zám 
szorz
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Érték
elési 
ponts
zám 

 
Érték
elési 
ponts
zám 
és 

súlys
zám 
szorz
ata 

1. Egyösszegű 
ajánlati ár (nettó 
HUF) 

50 8,73 436,5 9,01 450,5 7,17 358,5 10 500 7,68 384 9,34 467 

2. 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 teljes 
időtartama alatt. 

5 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 

 A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  486,5 500,5 408,5 550 434 517 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
*** 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az összegzés 
elfogadása után a kivitelezési és tervezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás lezáró 
határozatának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeltet alkotta. 

 
68/2012. (VIII. 08.) Kt. határozat 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos  
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
projekttel kapcsolatos kivitelezési és tervezési feladatok 
elvégzésére kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. augusztus 8. napján. 

13. 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt 
kivitelezési és tervezési feladatok elvégzésére kiírt 
közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság által javasolt és a 
polgármester által hozott lezáró határozatot a melléklet szerint 
elfogadja. 
Felelős: Pa Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

 
Melléklet a 68/2012. (VIII. 08.) Kt. határozathoz 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 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 kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzésére kiírt 
ajánlattételi felhívás tárgyában az eljárást befejező alábbi 
 

l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 

hozom: 
 
Az eljárás nyertese a SIMPLEX Épker. Kft, így az ajánlati felhívásban 
meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó 
SIMPLEX Épker. Kft-t ( székhely: 6000 Kecskemét, Kada E. u. 12. sz.) bízzuk meg. 
 
A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő az ÉKISZ-BAU 
Konzorcium. 
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Fejlesztési Igazgatóság Közreműködő Szervezetét - a határozat tartalmáról 
értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata KÉ-7503/2012. számú Kbt. eljárást indított 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 
azonosító számú projekttel kapcsolatos kivitelezési és tervezési feladatok elvégzése 
irányuló szolgáltató kiválasztása tárgyában. 
 
A kivitelezési és tervezési feladatok finanszírozása a Környezet és Energia 
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Operatív Program (KEOP)1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós 
pályázati konstrukciót meghirdetett, „kivitelezési és tervezési feladatok 
támogatására” benyújtott pályázaton – Nyárlőrinc Község Önkormányzata által 
– elnyert támogatás segítségével történik. A pályázati támogatás Közreműködő 
Szervezete: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály. 
 
Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben került közzétételre és az 
ajánlattételi határidőig 2012. 06. 13-án 10 óráig 9 ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek 6 ajánlattevő eleget tett, így 
ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az 
érvényes ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az 
alábbi ajánlattevő minősült:  
 
SIMPLEX Épker. Kft. ( székhely: 6000 Kecskemét, Kada E. u. 12. sz.) 
 
A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő az ÉKISZ-BAU 
Konzorcium. 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestületének Közbeszerzési Szabályzata 
”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló Bizottság 
szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselőtestületnek, hogy az ajánlatkérésben 
meghatározott szolgáltatás elvégzésével az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot tevő és egyben legalacsonyabb összegű – 529.608.407,-Ft + ÁFA - 
ajánlatot adó SIMPLEX Épker. Kft-t (székhely: 6000 Kecskemét, Kada E. u. 12.) 
bízza meg. 
 

*** 
Pap Sándor polgármester: Fentiek alapján javasolja a képviselő-testületnek a 
kivitelezési és tervezési feladatok elvégzésére a SIMPLEX Épker. Kft-vel a szerződés 
megkötését. 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeltet alkotta. 

 
69/2012. (VIII. 08.) Kt. határozat 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen”  
projekt kapcsolatos szerződés megkötése a SIMPLEX Épker. Kft-vel 
kivitelezési és tervezési feladatok elvégzésére 

 
H A T Á R O Z A T  
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1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” projekt megvalósításához a kivitelezési és 
tervezési feladatok elvégzésére a SIMPLEX Épker. Kft-vel 
szerződést köt. 

2.) A SIMPLEX Épker. Kft-t a kivitelezési és tervezési feladtok 
elvégzéséért 529.608.407,- Ft + ÁFA – összesen 
672.602.677,- Ft - díjazás illeti meg. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) „Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község területén hulladékkezelés 

ellátására 10 éves időtartamban” tárgyában szerződés megkötése 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 
Tormási Zoltán alpolgármester: Érdeklődik, hogy kötelező-e 10 éves időszakra 
megkötni a szerződést a hulladék szállításra. 
 
Pap Sándor polgármester: Sajnos kötelező, ez a minimum időszak melyre 
szerződést lehet kötni. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Hosszúnak tartja ezt az időszakot, hiszen 
bármilyen probléma előadódhat. 
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, javasolja a képviselő-
testületnek a B & W Consult Kft-vel a szerződés megkötését közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátására. 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
70/2012. (VIII. 08.) Kt. határozat 
„Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község területén hulladékkezelés  
ellátására 10 éves időtartamban” tárgyában szerződés megkötése  
a B&W Consult Kft-vel közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község területén 
hulladékkezelés ellátására 10 éves időtartamban” 
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tárgyában, közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt 
eljárás során, a legalacsonyabb árajánlatot adó B & W 
Consult Kft-vel szerződést köt. 

2.) A B & W Consult Kft. a közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátásáért 450.000,- Ft + ÁFA – összesen 571.500,- Ft - 
díjazás illeti meg. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Pályázat benyújtása az MVH. által kiírt „Az alföldi tanyák, valamint tanyás 

térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
fejlesztések támogatására” című pályázati kiírására 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztéshez 
kapcsolódó anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóban annyival 
szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy a pályázat célja a tanyai termékek 
értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése. A 
pályázat utófinanszírozott, de a támogatás 25%-a erejéig igényelhető előleg. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a pályázat 
benyújtását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek pályázat benyújtását 
helyi termelői piac létesítésének megvalósítására.  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
 
 
71/2012. (VIII. 08.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
 fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra 
helyi termelői piac létesítésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
MVH. által kiírt „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra – helyi 
termelői piac létesítésére – pályázatot nyújt be. 
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2.) A beruházás bruttó költsége 12.000.000,- Ft, melyhez az 
önkormányzat 12% önerőt, azaz 1.440.000,- Ft-ot biztosít a 
megvalósításhoz. 

3.) A Képviselő-testület a pályázat megírásával a Jótanácsadó 
Kft-t bízza meg 120.000,- Ft + Áfa – összesen 152.400,- Ft - 
díjazás ellenében. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert a szerződés megkötésére a jegyző 
ellenjegyzése mellett.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy hosszabb 
távolléte miatt, a fenti szerződés aláírásával Tormási Zoltán alpolgármester urat 
bízza meg, egyúttal felkéri a jegyző asszonyt, hogy a közjegyzőnél járjon el az 
alpolgármester úr aláírási címpéldány megszerzése céljából. 

 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Pap Sándor polgármester: Az elmúlt évben a Falukarácsony ünnepség fő 
szervezője Horváthné Dékány Judit volt és szervezési munkájában legnagyobb 
segítséget ifj. Varga Imre nyújtott. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Horváthné 
Dékány Judit részére nettó 30 e/Ft, míg ifj. Varga Imre részére nettó 20 e/Ft 
tiszteletdíjat biztosítson az általános tartalék terhére. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a támogatás 
biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Horváthné Dékány 
Judit nettó 30 e/Ft tiszteletdíjban való részesítését, az általános tartalék terhére. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
72/2012. (VIII. 08.) Kt. határozat 
Horváthné Dékány Judit 
tiszteletdíjban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy Horváthné Dékány Juditot a Falukarácsony 
ünnepségének lebonyolításában való közreműködéséért nettó 
30 e/Ft tiszteletdíjban részesíti, az általános tartalék terhére. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
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Pap Sándor polgármester: Szintén javasolja a képviselő-testületnek ifj. Varga Imre 
nettó 20 e/Ft tiszteletdíjban való részesítését, az általános tartalék terhére. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
73/2012. (VIII. 08.) Kt. határozat 
Ifj. Varga Imre tiszteletdíjban 
való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy ifj. Varga Imrét a Falukarácsony ünnepségének 
lebonyolításában való közreműködéséért nettó 20 e/Ft 
tiszteletdíjban részesíti, az általános tartalék terhére. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
4.2.) Pap Sándor polgármester: Korábban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Falunap megrendezésére fordít nagyobb pénzösszeget és az őszi Szüreti Felvonulás 
anyagi okokra tekintettel nem kerül megrendezésre. Kéri ezzel kapcsolatban a 
testület állásfoglalását, hogy fenntartja-e korábbi döntését? 
 
Vas Ildikó képviselő: Nem tudja támogatni a Szüreti felvonulás megtartását, az 
önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel. 
 
Forgó Istvánné képviselő: Szintén nem támogatja a rendezvény megtartását. 
 
A képviselő-testület a Szüreti Felvonulás megtartását a korábbi döntéséhez 
hasonlóan nem támogatja. 
 
4.3.) Tormási Zoltán alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
Mozgáskorlátozottak és a Nyugdíjas Klub augusztus elején meghívták 
rendezvényükre, ahol felkérték, hogy adja át a képviselő-testületnek kérelmüket, 
mely szerint szeretnének Nyárlőrincen Nyugdíjas Gondozóházat létrehozni.  
Ebben kérnék a képviselő-testület segítségét. A Nyugdíjas Gondozóházat a jelenlegi 
Tűzoltószertár épületében szeretnék megvalósítani.  
 
A rendezvényen is elmondta nyugdíjasoknak, hogy a Tűzoltószertár épülete 
véleménye szerint egyrészt erre a célra nem alkalmas, másrészt ennek a 
megvalósítása nagy anyagi beruházását igényelne, melyre az önkormányzatnak 
jelenleg nincs lehetősége.  
 
Pap Sándor polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, a következő testületi ülésen 
a kérelem megtárgyalásra fog kerülni, melyre meghívják a Mozgáskorlátozottak és a 
Nyugdíjas Klub képviselőit is.  
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Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


