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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 
13-án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Forgó 

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

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

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2013. 
háromnegyedévi beszámolójáról 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2014. évi koncepciója 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) A 130/2013. Kt. határozat - „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. 
sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító 
számú projekttel kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás 
lezáró határozatának elfogadása - módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) IKSZT munkatárs kinevezése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
158/2013. (XI. 13.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
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1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2013. 
háromnegyedévi beszámolójáról 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2014. évi koncepciója 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) A 130/2013. Kt. határozat - „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. 
sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító 
számú projekttel kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás 
lezáró határozatának elfogadása - módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) IKSZT munkatárs kinevezése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta az 
önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

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

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2013. (XI. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  

TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/2013. (II. 18.) ÖR. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 42. § alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének 
kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
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1. § 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II. 18.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § 1-3 bekezdése helyébe a következő 
új 1-3 bekezdés rendelkezése lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. 

évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 865.917,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés 284.130,- e/Ft, 

aa) támogatás államháztartáson belülről 74.075,- e/Ft, 
ab) közhatalmi bevétel  116.000,- e/Ft, 
ac) intézményi működési bevétel 71.055,- e/Ft, 
ad) előző évi pénzmaradvány 13.000,- e/Ft, 
ae) támogatás államháztartáson kívülről 10.000,- e/Ft. 

b) Felhalmozási költségvetés  581.787,- e/Ft, 

ba) felhalmozási célú támogatás  
államháztartáson belülről 536.812,- e/Ft, 

bb) felhalmozási bevétel  840,- e/Ft, 
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 35.135,- e/Ft, 

bd) előző évi pénzmaradvány 9.000,- e/Ft. 

(3) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  200.584,- e/Ft, 

aa) személyi juttatások 66.265,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  18.753,- e/Ft, 
ac) dologi kiadások  83.950,- e/Ft, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  200,- e/Ft, 
ae) egyéb működési célú kiadások  13.700,- e/Ft, 
af) egyéb működési célú támogatás 17.716,- e/Ft. 

b) Felhalmozási költségvetés  660.123-,- e/Ft, 

ba) beruházások  659.323,- e/Ft, 
bb) egyéb felhalmozási kiadások  800,- e/Ft. 

c) Általános tartalékok  5.210,- e/Ft. 

 
2. § 

 
A R. 3. § helyébe a következő új 3. § rendelkezése lép: 

 
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi 

költségvetési főösszegét 863.076,- e/Ft-ban állapítja meg. 
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(2) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés 281.289,- e/Ft, 

aa) támogatás államháztartáson belülről 74.075,- e/Ft, 
ab) közhatalmi bevétel  116.000,- e/Ft, 
ac) intézményi működési bevétel 68.214,- e/Ft, 
ad) előző évi pénzmaradvány 13.000,- e/Ft, 
ae) támogatás államháztartáson kívülről 10.000,- e/Ft. 

b) Felhalmozási költségvetés  581.787,- e/Ft, 

ba) felhalmozási célú támogatás  
államháztartáson belülről 536.812,- e/Ft, 

bb) felhalmozási bevétel  840,- e/Ft, 
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 35.135,- e/Ft, 

bd) előző évi pénzmaradvány 9.000,- e/Ft. 
 

(3) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  203.453,- e/Ft, 

aa) személyi juttatások 20.475,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  6.159,- e/Ft, 
ac) dologi kiadások  55.723,- e/Ft, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  200,- e/Ft, 
ae) egyéb működési célú kiadások 11.700,- e/Ft, 
af) egyéb működési célú támogatás 14.890,- e/Ft, 
ag) finanszírozási kiadások 89.470,- e/Ft. 

b) Felhalmozási költségvetés  659.623,- e/Ft, 

ba) beruházások  658.823,- e/Ft, 
bb) egyéb felhalmozási kiadások 800,- e/Ft. 

c) Általános tartalékok  2.010,- e/Ft. 
 

3. § 
 

A R. 4. § 1-3 bekezdése helyébe a következő új 1-3 bekezdés rendelkezése lép:  
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetési főösszegét 92.311,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés  92.311,- e/Ft, 

aa) támogatás államháztartáson belül 89.470,- e/Ft, 

ab) intézményi működési bevétel  2.841,- e/Ft. 

(3) Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 
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a) Működési költségvetés  88.611,- e/Ft, 

aa) személyi juttatások  45.790,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  12.594,- e/Ft, 
ac) dologi jellegű kiadások  28.227,- e/Ft, 

ad) egyéb működési célú támogatás 2.000 e/Ft. 

b) Felhalmozási költségvetés  500,- e/Ft, 

ba) beruházások  500,- e/Ft. 

c) Általános tartalék  3.200,- e/Ft. 

 
4 § 

Záró rendelkezések 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

*** 
 
2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2013. 

háromnegyedévi beszámolójáról 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékleve az írásos anyag.) Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság elfogadásra 
javasolta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. háromnegyedévi 
beszámolóját. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. háromnegyedévi 
beszámolójának elfogadását. 
 

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

 
159/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
A 2013. háromnegyedévi beszámoló 
elfogadása 
 

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

Község Önkormányzatának 2013. háromnegyedévi 
költségvetés teljesítését 
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897.654 e/Ft bevétellel és 

894.582 e/Ft kiadással,  

2.) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2013. 
háromnegyedévi költségvetés teljesítését 

60.993 e/Ft bevétellel és 

60.774 e/Ft kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2014. évi koncepciója 

 
Pap Sándor polgármester: Kérdezi a jegyző asszonyt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatosan kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan is 
kaptak anyagot. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy kiemelten fontos az 
önkormányzat intézményhálózatának, a településüzemeltetés működőképességének 
megfelelő biztosítása. A kötelező önkormányzati feladatok elsődlegességét 
biztosítani kell. Önként vállat feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak 
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből biztosított. Az Önkormányzat 
által fenntartott intézményeknél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. Az 
önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi 
szervezetekkel való együttműködést és azok szerény támogatását, melyek általában 
kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. 

2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és 
azok a meghatározott pénzügyi lehetőségek melletti megvalósítása. Az újabb 
fejlesztési kiadások kötelezettségvállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő 
többéves kötelezettségeket, valamint az új beruházás működési költségét. A 
pályázatok önrészéhez szükséges forrást az önkormányzat pénzügyi lehetőségei 
határozzák meg.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta és  
javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 

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

 
160/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Az önkormányzat 2014. évi  
költségvetési koncepciója 
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H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló előterjesztést és a tervezés további menetére 
vonatkozóan az alábbi elveket rögzíti: 

A 2014. évi költségvetés fő célkitűzései a következők: 

1.) a meglévő intézmények működőképességének megőrzése a 
takarékossági szempontok figyelembe vételével, 

2.) a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező 
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként 
vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak 
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből 
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak 
finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem 
veszélyeztetheti, 

3.) az intézmények támogatásának meghatározása során 
törekedni kell a normatív támogatások feletti önkormányzati 
kiegészítések összegeinek lehetőség szerinti csökkentésére, 
az intézmények saját bevételeinek maximalizálására, 

4.) a működési kiadások között a fokozott takarékosságra kell 
törekedni minden területen, az Önkormányzat hosszútávú 
működőképességének megőrzése érdekében, 

5.) a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és 
kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből 
meg kell teremteni a pályázati önrészeket, 

6.) újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt 
figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó 
kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek 
realizálását, 

7.) a költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága 
érdekében általános tartalékot kell képezni.  

8.) az Önkormányzat a munkanélküliség csökkentése érdekében a 
hivatali, intézményi, községgazdálkodási feladatok segítésére 
2014-ben is foglalkoztat közcélú, közhasznú munkásokat, 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pap Sándor polgármester: A koncepcióhoz kapcsolódóan, a jegyző asszonnyal 
egyeztetve, szeretné kérni a képviselő-testület véleményét két adónem, a 
kommunális adó és az építményadó emelésével kapcsolatban. 
Az utolsó építményadó emelés 2011. évben volt 510,- Ft/m2, a mostani javaslat, hogy 
50,- Ft-tal emeljük meg a négyzetméter árat, tehát 560,- Ft/m2 lenne a fizetendő adó 
2014. január 1-től. 
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A kommunális adó mértékének emelése 2010-ben volt utoljára. A mostani javaslat, 
hogy a belterületi építmény, lakásbérlemény adóját 950,- Ft-tal megemelnénk – míg 
a külterületi (zártkerti) építményre és a lakásépítés céljára szolgáló telekre kirótt adó 
maradna - így 17.050,- Ft-ról 18.000,- Ft-ra emelkedne az adó mértéke, szintén 
2014. január 1-től.  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 

Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság 
megtárgyalta és támogatta az adóemelést. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a kommunális adó 
mértékét a belterületi építmény, lakásbérlemény esetében 17.050,- Ft-ról 18.000-, Ft-
ra, míg az építményadó mértékét 510,- Ft/m2-ről 560,- Ft/m2-re megemelni. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a 
következő testületi ülésre készítse elő a kommunális adó és az építményadó 
rendeleteinek módosítását. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
161/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Javaslat a kommunális adó és az  
építményadó mértékének megemelésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a kommunális adó mértékét a belterületi építmény, 
lakásbérlemény esetében 17.050,- Ft-ról 18.000-, Ft-ra, míg az 
építményadó mértékét 510,- Ft/m2-ről 560,- Ft/m2-re 
megemelje. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel Zayzon Jenőné 
jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre készítse elő a 
kommunális adó és az építményadó rendeleteinek módosítását. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
4.) A 130/2013. Kt. határozat - „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 

44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító 
számú projekttel kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás 
lezáró határozatának elfogadása - módosítása 

 
Pap Sándor polgármester: A 44-es főút melletti kerékpárúttal kapcsolatos 
130/2013. számú lezáró határozatot - melyben a Mega-Sped Kft-t jelölte meg 
győztesként a testület - módosítani kell, miután elírás történt a határozatban. 
Valóban 5 ajánlat érkezett az ajánlattételi felhívásra, de a feltételeknek megfelelő, 
érvényes ajánlat csak 3 volt. Ezt kell módosítani a lezáró határozatban.  
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
szerint a 130/2013. Kt. határozat - „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. 
sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú 
projekttel kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás lezáró 
határozatának elfogadása – módosításának elfogadását. 
 

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

 
162/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
A 130/2013. Kt. határozat - „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen 
a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 
azonosító számú projekttel kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása - módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
130/2013. (IX. 09.) Kt. határozatát - „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú projekt 
kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás 
során a Bíráló Bizottság által javasolt és a polgármester által 
hozott lezáró határozatot - az alábbiak szerint módosítja: 

Felelős: Pap Sándor polgármester 

 
 

Melléklet a 162/2013. (XI. 13.) Kt. határozathoz 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen 
a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító 
számú projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési 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 MEGA-SPED Kft. így az ajánlati felhívásban meghatározott 
feladat elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó MEGA-SPED Kft-t ( 
székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.) bízzuk meg. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Hornyák Út és Mélyépítő Kft. ajánlata a rendelkezésére 
álló fedezetet meghaladja így nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő nem kerül 
kihirdetésre. 
 
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 
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Fejlesztési Igazgatóság Közreműködő Szervezetét - a határozat tartalmáról 
értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított „A KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-
0014 azonosító számú, „Kerékpárút hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. 
főút mentén.” tárgyú projekt keretében a 44. sz. főút melletti kerékpárút 
hálózati szakasz Nyárlőrinc, 44 sz. főút 16+190,68-22+530,98  km szelvények 
közötti kiépítése tárgyú kivitelezési feladatok elvégzésére irányuló ajánlattevő 
kiválasztása tárgyában. 
 
Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítőben került közzétételre 
és az ajánlattételi határidőig 2013. 08. 13-án 10 óráig 5 ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek 3 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:  
 
MEGA-SPED Kft. ( székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki hely 118. sz.) 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő és egyben legalacsonyabb összegű – 
183.305.314,- Ft + ÁFA - ajánlatot adó MEGA-SPED Kft-t (székhely: 6000 
Kecskemét, Szolnoki hely 118.) bízza meg. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Hornyák Út és Mélyépítő Kft. ajánlata ugyan érvényes, 
megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak azonban az ajánlatkérő 
rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel azt meghaladó, nem megfelelő 
ajánlatot tett, így a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő kihirdetésének 
mellőzésére került sor. 
 

*** 
 
5.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy a tájékoztassa a testület 
tagjait a napirendi ponttal kapcsolatban. 
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Zayzon Jenőné jegyző: Korábban a belső ellenőrzési feladatokat Tiszakécske 
társulás keretében látta el a belső ellenőr. A társulás megszűnésével az 
önkormányzatnak önállóan kell gondoskodni a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. 
A belső ellenőrzés megszervezése a jegyző kötelező feladata. 

Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint a 2014. évi pénzügyi 
belső ellenőrzési terv jóváhagyását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a 2014. évi pénzügyi belső ellenőrzési terv jóváhagyását. 
 

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

 
163/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
2014. évi pénzügyi belső ellenőrzési 
terv jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 
119. § (5) bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi 
pénzügyi belső ellenőrzési tervét. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
 

2.számú melléklet a 163/2013. (XI. 13.) Kt. határozathoz 
 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 20143.01.01-től-20143.12.31-ig  

 
 

Ellenőrizendő 
Intézmény 

neve 

Kockázat 
elemzés 

A tervezett 
ellenőrzés tárgya 

A tervezett 
ellenőrzés célja 

Ellenőrizend
ő időszak 

Ellenőrzési 
kapacitási 
szükséglet 

Ellenőrzés 
típusai és 
módszerei 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Szivárvány 
Óvoda és 
Bölcsőde 

Nyárlőrinci 
tagintézménye 

A Társulási 
Megállapo
dásban, 

valamint a 
vonatkozó 
jogszabály

okban 
foglaltak 

érvényesül
ése 

Az óvoda belső 
szabályzatai, 
működése és 
gazdálkodása 

során keletkezett 
bizonylatok, 

nyilvántartások 

Az esetleges 
működési, 

elszámolási 
hiányosságok 

feltárása 

2013. év 4 nap 
Szabálysz
erű-ségi 

ellenőrzés 
III. negyedév 

Előre nem tervezett 
ellenőrzések 

    3 nap   
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*** 

Pap Sándor polgármester: A napirendi pontnak megfelelően az IKSZT munkatárs 
kinevezésével kapcsolatosan zárt ülést rendel el. 
___________________________________________________________________ 
 
A nyílt ülés 15,45- kor folytatódik. 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a zárt 
ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen az IKSZT munkatárs kinevezéséről döntött a 
képviselő-testület, közalkalmazotti jogviszonyban 2013. november 1-től. 
 
 

6.) Egyebek 
 
6.1.) Pap Sándor polgármester: Fogasy Gergely a Jigoro Kano Judo 
Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy 
továbbra is engedélyezze a tornaterem ingyenes használatát a diákok és fiatalok 
sportolásához.. Kérését azzal indokolta, hogy az egyesület kevés pénzzel 
rendelkezik, ebből kell megoldani a fiatalok sportolásához szükséges feltételeket, 
mint tatami, (szőnyeg) ruházat, utazás. A terembérlet megfizetése súlyos anyagi 
problémát jelentene az egyesületnek. A termet heti három alkalommal, hétfő, 
csütörtök és pénteki napokon vennék igénybe, másfél órára.  
 
Kiss Ferenc képviselő: Tudomása szerint, eddig nem nagyon volt judo edzés tartva 
a gyerekek részére, amit mindig is hiányolt a támogatások odaítélésekor. Szeretné 
megkérdezni, hogy ha az önkormányzat térítés mentesen engedélyezi a terem 
használatát lesznek-e folyamatosan edzések és ez milyen díjazással jár a gyerekek 
részéről: 
 
Fogasy Gergely: Az edzésekre bárki bejöhet, teljesen nyíltak az edzések. A 
gyerekeknek konkrétan fizetni nem kell, csak az utazásra és tatami használatára 
szoktunk pénzt gyűjteni. Jelenleg a nyárlőrinci óvodában szervezés alatt áll a judo 
oktatás bevezetése, hogy minél kisebb korban szoktassuk a gyerekeket a 
rendszerességhez az edzésekhez. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Jigoro Kano 
Judo Sportegyesület részére heti három alkalommal – hétfő, csütörtök és pénteki 
napokon – engedélyezze a tornaterem térítésmentes használatát. Felelős: Pap 
Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
166/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Jigoro Kano Judo Sportegyesület részére a tornaterem 
térítésmentes használatának engedélyezése 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Jigoro Kano Judo Sportegyesület részére 
heti három alakalommal – hétfő, csütörtök és pénteki napokon, 
másfél órai időtartamra – a tornaterem használatát 
térítésmentesen engedélyezi. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.2.) Pap Sándor polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A kapott 
támogatással a Kecskeméti koraszülött Gyermekosztály műszeres felszereltségét 
szeretnék javítani. 

Javasolja az Egyesület részére 20 e/Ft támogatás odaítélését. A kérdést a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 20 e/Ft-tal történő 
támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 20 e/Ft-tal történő támogatását, az 
egyéb működési célú kiadások terhére. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
167/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról.  

A támogatás mértéke 20 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú kiadások (támogatás) terhére 
biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.3.) Pap Sándor polgármester: Szintén támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz az Országos Medical Alapítvány Közhasznú Szervezet. Az 
Alapítvány főleg súlyos beteg, vagy gyógyíthatatlan gyermekek gyógykezeléséhez 
nyújt támogatást. Javasolja az Alapítvány részére 40 e/Ft támogatás biztosítását. 
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A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta az 
Alapítvány 40 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos Medical 
Alapítvány 40 e/Ft-tal történő támogatását, melyet a testület az egyéb működési célú 
kiadások terhére biztosítson. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 

168/2013. (XI. 13.) Kt. határozata 
Országos Medical Alapítvány Közhasznú 
Szervezet támogatása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Medical Alapítvány Közhasznú Szervezet 
támogatásáról.  

A támogatás mértéke 40 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú kiadások (támogatás) terhére 
biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.4.) Pap Sándor polgármester: Az adók emelésénél már szóba került a szilárd 
hulladék elszállítása. Nyárlőrincen a Városgazdasági Kft. végzi ezt a feladatot. 
Javasolja a szerződés két évre történő meghosszabbítását. A lakosságnak a 
következő évben a szennyvízcsatorna díjfizetése plusz költséget fog jelenteni. A kis 
mértékben megemelt kommunális adóból az önkormányzat fedezi a hulladék 
elszállítását, így a lakosság mentesül a szemétszállítás plusz díjának megfizetése 
alól. 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
szerint a Városgazdasági Kft-vel a Közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását 
2015. december 31-ig. 
 

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

 
169/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Módosított Közszolgáltatási szerződés  
megkötése a Városgazdasági Kft-vel 
 

H A T Á R O Z A T 
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Városgazdasági Kft-vel – a szilárd hulladék 
elszállítására – a módosított Közszolgáltatási szerződést 2015. 
december 31-ig megköti. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

Melléklet a 169/2013. Kt. (XI.13.) Kt. határozathoz 
 

Települési szilárd hulladék szállítási 
közszolgáltatási szerződés 

 
 
Mely létrejött egyrészről 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat megrendelő 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 

képviseli: Pap Sándor polgármester 
statisztikai azonosítószám: 15724715-2-03 

adószám: 15724415-2-03 
- továbbiakban megrendelő - 

 
másrészről a 

Kecskeméti Városgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság 
közszolgáltató vállalkozó 

székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a. 
képviselő: Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató 

cégjegyzékszám: Cg. 03-09-102 171/1993. 
adószám: 11028529-2-03. 

bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt. 10915008-00000003-70460006 
 - továbbiakban vállalkozó - 

 
között az alábbi feltételek szerint: 
 
I. A szerződés tárgya 
 
1. Vállalkozó megrendelő megrendelése alapján vállalja települési szilárd hulladék 
elszállítását és kezelését, mint szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
teljesítését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (továbbiakban Ht.) és egyéb hatályos 
jogszabályokban foglaltak alapján. 
 
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következő hulladék tartozik: 
 
- az ingatlantulajdonos által az ingatlanon gyűjtött vegyes háztartási hulladék, 
- lomtalanítás során képződő lomhulladék, 
- a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék, ha 
gazdálkodó szervezet a hulladék kezeléséről a hulladék közszolgáltató részére történő 
átadása útján gondoskodik, 
- közterületen jogszabályellenesen elhelyezett nem veszélyes szilárd hulladék. 
 
3. Az ingatlantulajdonos által az ingatlanon gyűjtött vegyes hulladék esetében a 
közszolgáltatás az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban 
ingatlanhasználó) által a vállalkozó szállítóeszközeihez rendszeresített, vagy a vállalkozó 
által biztosított 80 literes, 110 literes, illetve 120 literes gyűjtőedényben, illetve a vállalkozótól 
vásárolt cégjegyzéses zsákban gyűjtött és a vállalkozó rendelkezésére bocsátott háztartási 
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hulladék elszállítására, ártalmatlanítására terjed ki. Vállalkozó igény szerint az 
ingatlanhasználók részére a hulladékgyűjtő edények bérletére lehetőséget biztosít. 
 
4. Háztartási hulladék a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint 
nagydarabos hulladék, beleértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára 
használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein 
képződő hulladék.  
Háztartási hulladék jellemzően pl. a salak, beleértve a központi fűtésből származó salakot is, 
a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, 
ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútor darabot, továbbá a kisebb 
mennyiségű falvakolatot. 
 
5. Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött 
hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási 
hulladékhoz hasonló. 
 
6. Vállalkozó évente egy alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és 
lebonyolításáról, illetve a lomtalanítás során közterületre kihelyezett hulladék elszállításáról. 
 
II. A teljesítés helye 
 
7. Vállalkozó megrendelő önkormányzat településének közigazgatási területéről szállítja el a 
szerződés tárgyát képező hulladékot a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatás 
keretében.  
 
8. A szerződés tárgyát képező hulladék lerakással történő ártalmatlanításának helye: 
Kecskeméti Regionális hulladéklerakó (Kecskemét, Kisfái). A hulladéklerakó működési 
engedéllyel rendelkezik. A hulladéklerakó üzemeltetője a Kecskeméti Regionális 
Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Strázsa utca 7.).  
 
III. A szerződés tárgyát képező hulladék elszállítása és kezelése 
 
9. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező vegyesen gyűjtött hulladékot hetente egy 
alkalommal elszállítani megrendelővel egyeztetett munkanapon. A hulladék elszállítását 
vállalkozó pormentes gyűjtéssel, tömörítős célgéppel végzi. Vállalkozó a szállítási naptárt 
szórólapon eljuttatja a szolgáltatását igénybe vevőkhöz, illetve honlapján szerepelteti. 
 
10. Vállalkozó köteles a tevékenységét az elvárható gondossággal végezni, a munka- és 
balesetvédelmi előírásokat betartani, a 21. pontban hivatkozott és egyéb jogszabályokban 
előírt kötelezettségeinek eleget tenni. 
 
11. A vállalkozó a saját hibájából meghiúsult hulladékszállítást, vagy a felek érdekkörén kívül 
eső okból történő akadályoztatása miatt elmaradt hulladékszállítást vállalkozó 24 órán belül 
köteles pótolni. 
 
12. Vállalkozó munkaszüneti napon is teljesíti szolgáltatását. 
 
13. A közterületen illegálisan elhelyezett nem veszélyes hulladékot vállalkozó megrendelő 
egyedi megrendelései alapján szállítja el előzetesen egyeztetett díjazás ellenében. 
 
IV. A vállalkozói díj, fizetési feltételek: 
 
14. A Ht. 47. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a közszolgáltatási díj a miniszteri 
rendeletben megállapításra kerülő díj.  
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15. A díjat vállalkozó havonta számlázza ki megrendelő részére a hatályos jogszabályokban 
foglaltak betartásával. A közszolgáltatási díjat megrendelő közvetlenül fizeti meg vállalkozó 
részére.    
 
16. A miniszteri rendelet által megállapításra kerülő díj megállapításáig, illetve hatályba 
lépéséig a vállalkozói díj megegyezik a szerződés hatályba lépése előtti díjjal, amely díj a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv., illetve 2013. évi CLXVII. tv. 
rendelkezéseinek megfelelően a 2013. július 1. előtti díjhoz képest 10 %-kal csökkentésre 
került.  
 
V. Egyéb megrendelői kötelezettségek: 
 
17. Megrendelő kötelezettsége: 
- a közszolgáltatás folyamatos és hatékony ellátásához a közszolgáltató vállalkozó 

számára szükséges információk szolgáltatása,  
- a jelen közszolgáltatási szerződés keretébe tartozó és a településen folyó egyéb 

hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítése. 
 
VI. Egyéb vállalkozói kötelezettségek: 
 
18. Vállalkozó kijelenti, hogy a munka elvégzéséhez szükséges, megfelelő gépi és 
szakképzett munkavállalói kapacitással, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedéllyel, OHÜ minősítéssel rendelkezik, a jelen szerződés tárgyát képező 
közszolgáltatást teljes körűen és folyamatosan látja el. 
 
19. Vállalkozó a szerződés teljesítése során elszállításra kerülő hulladék mennyiségét 
nyilvántartja, és megrendelő kérésére erről igazolást ad. 
 
20. Vállalkozó az ingatlantulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással 
kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a székhelyén 
ügyfélszolgálatot működtet, a Ht. 53. §-ban előírt információkat, adatokat, 
tájékoztatásnyújtást ügyfélszolgálatán és honlapján ingyenesen hozzáférhetővé teszi. 
 
21. Vállalkozó köteles a tevékenységére vonatkozó jogszabályok és előírások betartására, 
különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv-re, valamint a közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletre. 
  
VII. A szerződés hatálya és megszűnése 
 
22. Jelen szerződés 2014. január 3. napján lép hatályba és a szerződés 2015. december 31-
ig tartó határozott időre jött létre.  
 
23. Tekintettel arra, hogy a szerződés a közbeszerzési szerződések esetében alkalmazandó 
értékhatárt nem éri el, a Ht. 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen szerződés 
közbeszerzési eljárás alkalmazása nélkül kerül megkötésre. 
 
24. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a 
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő 
fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést 
módosíthatják.  
 
25. A jelen szerződés megszűnik:  
- a szerződés kettő éves időtartamának a lejártával, 
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- a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,  
- felmondással. 
 
26. A megrendelő a jelen szerződést akkor mondhatja fel a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározottakon túlmenően, ha a vállalkozó  
- a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok, vagy a 
reá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette és ennek tényét bíróság, 
vagy más hatóság jogerősen megállapította, vagy 
- a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette. 
 
27. A közszolgáltató a szerződést akkor mondhatja fel a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározottakon túlmenően,  
- ha a megrendelő a szerződésben meghatározott kötelezettségét – a vállalkozó felszólítása 
ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését,  
- vagy a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés tartalmi 
elemeit úgy változtatja meg, hogy az a vállalkozónak a szerződésszerű teljesítése körébe 
tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.  
 
28. A jelen szerződés felmondási ideje hat hónap. A fent meghatározott eseteken kívül a 
szerződés a határozott idő lejárta előtt nem mondható fel. 
 
VIII. Együttműködési kötelezettség, esetleges jogviták 
 
29. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a 
szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot, 
hozzájárulást a másik fél kérése esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel 
kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez szükséges a jognyilatkozatok írásba 
foglalása. 
 
30. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra és együttműködésre 
jogosult és köteles személyek: 
 
megrendelő részéről:  Pap Sándor polgármester 
    Zayzon Jenőné jegyző 
vállalkozó részéről:  Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató 
    Csongor Attila hulladékgazdálkodási részlegvezető 
 
31. Amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatban felek között vita keletkezne, felek 
kötelesek azt elsősorban képviselőik útján történő közös tárgyaláson, peren kívül rendezni, 
amennyiben ez nem lehetséges, felek a hatáskörtől függően kikötik a Kecskeméti 
Járásbíróság Bíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
IX. Egyéb rendelkezés 
 
32. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
rendelkezései irányadóak különös tekintettel a jelen szerződésben megjelölt jogszabályokra, 
valamint az 1959. évi IV. tv-nek (Ptk.) a vállalkozási szerződésekre vonatkozó 
rendelkezéseire. 
 

*** 
 
6.5.) Pap Sándor polgármester: Az Európai Vidékfejlesztési Alapból történő 
támogatásra lehet benyújtani pályázatot, tanyagondnoki gépjármű beszerzésére. A 
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támogatottság nettó 100%-os, tehát az önkormányzatnak az Áfa összegét kellene 
megfinanszírozni. A gépjármű fajtáját egy géplistából kell a későbbiekben 
kiválasztani. A pályázatot november 25-éig kell benyújtani. Jelenleg a testületnek 
abban kellene döntést hoznia, hogy indokolt-e gépjármű beszerzése, és nyújtunk-e 
be pályázatot.  
 
Kiss Ferenc képviselő: Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Amennyiben van lehetőség, hogy az 
önkormányzat lecserélje a most 6 éves tanyagondnoki gépjárművet, mindenképpen 
pályázni kell. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Európai 
Vidékfejlesztési Alapból történő támogatásra új tanyagondnoki gépjármű 
beszerzésére pályázat benyújtását, miután a beszerzés szükséges és indokolt, a 
jelenlegi gépjármú nagyfokú elhasználódása miatt. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
170/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása – az Európai Vidékfejlesztési 
Alapból történő támogatásra – tanyagondnoki  
gépjármű beszerzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
kérelmet nyújt be az Európai Vidékfejlesztési Alapból történő 
támogatásra új tanyagondnoki gépjármű beszerzésére. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az új tanyagondnoki 
gépjármű beszerzése szükséges és indokolt, a jelenlegi 
gépjármű nagyfokú elhasználódása miatt. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.6.) Pap Sándor polgármester: A 44-es sz. főút melletti kerékpárút nyomvonalának 
kialakításánál a kisajátított területek művelési ágát meg kell változtatni utána 
módosítani az erdészeti nyilvántartási térképet valamint a változással érintett 
erdőrészletekre vonatkozó erdőtervi kimutatást elkészíteni. Ehhez szakértőt kell 
alkalmazni, aki ezt a feladatot elvégzi. Ezzel kapcsolatosan három ajánlatot kértünk 
be. A Zöld Szil Kft. 250.000,- Ft + Áfa, a Kiskunsági Erdő-Gazda Kft. 280.000,- Ft + 
Áfa és Bukor László okleveles erdőmérnök 220.000,- Ft-os árajánlatot adott.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta Bukor 
László okleveles erdőmérnök 220.000,- Ft-os ajánlatának elfogadását. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
szeri Bukor László okleveles erdőmérnökkel a megbízási szerződés megkötését. 
 

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

 
171/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 

A 44-es sz. főút melletti kerékpárút művelési ág változásának 
rendezésére Bukor László erdőmérnök megbízása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a 44-es sz. főút melletti kerékpárút nyomvonalának 
kialakítása során a kisajátított területek művelési ágból történő 
kivonásával kapcsolatos feladatok elvégzésével Bukor László 
erdőmérnököt megbízza. 

Bukor László erdőmérnök a feladatok ellátását 220.000,- Ft 
díjazás ellenében vállalja. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.7.) Pap Sándor polgármester: A kerékpárút projektmenedzseri feladatait a 
Jótanácsadó Kft. végzi. A megbízási szerződést módosítani kell az elszámolás 
ütemezésének módosulása, valamint a Kft. székhelyének változása miatt. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint a módosított szerződés 
elfogadását. 
 

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

 
172/2013. (XI. 13.) Kt. határozat 
Jótanácsadó Kft-vel a kerékpárút projektmenedzseri feladatainak 
ellátására megkötött megbízási szerződés módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Jótanácsadó Kft-vel a kerékpárút projektmenedzseri 
feladatainak ellátására megkötött megbízási szerződés 
módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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N y á r l ő r i n c , 2013. november 13. napján. 

Melléklet a 172/2013. (XI. 13.) Kt. határozathoz 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
2. sz. módosítása 

 
 

amely létrejött egyrészről 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
székhelye  : 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
képviseli  : Pap Sándor polgármester és Zayzon Jenőné jegyző, 
mint megbízó - a továbbiakban Megbízó 

másrészről a  
 
JÓTANÁCSADÓ Pályázatkészítési, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
székhelye  : 6000 Kecskemét, Árpád krt.4. 
cégjegyzékszám : 03-09-114409 
adószám  : 13907433-2-03 
képviseli  : Szécsiné Marton Éva ügyvezető, 
mint megbízott - a továbbiakban: Megbízott - között a mai napon az alábbi feltételekkel 

 
Előzmények 

 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. május 17. napján megbízási szerződést kötöttek a 

KÖZOP 3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú „Kerékpárút – hálózat fejlesztése 
Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén" című pályázat projektmenedzsment feladatainak 
ellátására. 

 
2. Megbízott székhelye a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságánál, mint Cégbíróság Cg. 

03-09-114409/30 számú jogerős végzésével székhelyváltozás folytán JÓTANÁCSADÓ 
Pályázatkészítési, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 
Kecskemét, Árpád krt. 4. számra módosult. 

 
3. A 2012. május 17.-én kötött Megbízási Szerződés III/2. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

A munka elszámolása az alábbi ütemezés szerint történik: 
 

 3. rész számla: 2013. december 31. 
nettó 1.300.000,- +Áfa  

 
 4. rész számla: a projekt befejezéséhez igazodóan 

nettó 966.666,- +Áfa  
 
4. Felek e szerződés-módosítást kizárólag a Megbízott székhelyváltozást és a fizetési 
ütemezést érintik, az alapszerződés minden rendelkezését hatályukban fenntartják. 
 
A szerződésmódosítás 2 (kettő) megszerkesztett oldalon készült el. 
 
Jelen szerződés–módosítást Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 

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

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 

 


