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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 25-
én 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, Szappanos Renáta és Hajagos 
Antal képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén 
megjelent képviselőket. 

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

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

N a p i r e n d :  
 

1.) Temető üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Község Közbeszerzési Szabályzata 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2016. (I.25.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Temető üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Község Közbeszerzési Szabályzata 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Egyebek 
 
1.) Temető üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt tegye meg napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztését. 
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Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó 
előterjesztést megkapták. A képviselő-testület pályázatot írt ki a temető 
üzemeltetésére és a temetkezési szolgáltatások ellátására. A pályázat négy 
vállalkozó részére került megküldésre, a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-
nek, a lakiteleki Himalája Blue Kft-nek, a Dynober Global Kft-nek valamint a 
tiszaalpári Novák Zoltán vállalkozó részére. A pályázat beadási határideje január 8. 
volt, mely időpontig két pályázó – a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft., és a 
lakiteleki Himalája Blue Kft. – adta be pályázatát. A testületnek a két beadott pályázat 
közül kell kiválasztania, hogy ki lássa el a feladatot. A kiírásban szerepel, hogy 
amennyiben a testület nem tud döntést hozni új pályázati kiírást kell közzé tenni.  

Az előterjesztését annyival szeretné kiegészíteni, hogy a Kecskeméti 
Városgazdasági Nonprofit Kft. a feladatot szorosan az Önkormányzat személyi 
forrásaira támaszkodva kívánja ellátni, illetve helyben nem kíván működteti 
ügyfélszolgálatot. 

A Himalája Blue Kft. pályázatából kitűnik, hogy rövidnek tartja az öt éves időtartamot 
a kapcsolódó vállalások teljesítéséhez mérten, ezért az áremelések elkerülése 
érdekében a szerződés időtartamának növelését tartja szükségesnek. Ezen 
túlmenően javaslatot tesz a szolgáltatást végző vállalkozók belépési díjával 
kapcsolatban, ami mindenképpen felveti az új pályázat kiírásának szükségességét. 
 
Pénzváltó István polgármester: Mindkét cégtől bekértük a temetkezési 
szolgáltatásával kapcsolatos árajánlatát és a lakiteleki Kft. ajánlata, ha minimálisan 
is, de kedvezőbb. Pályázatában jelezte, hogy az 5 éves szerződéskötésnél árat fog 
emelni, hogy a Dózsa Gy. utcára eső kerítés részt meg tudja csinálni. Kérdés, hogy 
milyen mértékben kívánja megemelni az árak. Miután a pályázati kiírásban öt éves 
időtartamú szerződéskötés szerepel, ettől eltérni csak új pályázati kiírás esetén lehet. 
A képviselő-testület vagy a mostani két pályázó közül választ, vagy új kiírást tesz 
közzé. 
 
Vas Ildikó képviselő: Összességében a lakiteleki vállalkozó pályázata kedvezőbb, 
nem a Városgazdaságié. 
 
Túri István képviselő: A lakiteleki vállalkozó vállalja-e a kerítésrész megépítését? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Igen, de csak 2020. októberére. Tíz éves szerződéskötés 
esetén vállalná 2018-ra a kerítést. A vállalkozót meghívtuk az ülésre, hogy 
amennyiben a testület tagjainak kérdése van, fel tudják tenni.  
 
Túri István képviselő: Kicsit hosszúnak tartja az időpontot a kerítés befejezésére, 
arról nem is beszélve, hogy a mostani bekerülési költség nem valószínű, hogy 2-3 év 
múlva is annyi lesz. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint is hosszú az időtartam, szinte a 
szerződéskötés lejárta előtt lenne készen a kerítés. 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszönti a testületi ülésen Szénási Bertalant és 
feleségét, Szénási Bertalannét a Himalája Blue Kft. tulajdonosait. A képviselő-testület 
részéről felmerült néhány kérdés, melyre szeretnénk választ kapni.  
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Pályázatukban jelezték, hogy a tíz éves időtartam lenne a megfelelő, de a pályázati 
kiírásban öt év szerepel. Amennyiben ezen változtatni akarnánk, új pályázati kiírást 
kellene közzé tenni. Az öt éves szerződéskötés estén szeretnének árat emelni. A 
megkapott árajánlat már az emelt árat tartalmazza, vagy még erre jönne az 
áremelés? 

 
Szénási Bertalan vállalkozó: A pályázat beadása óta átgondoltuk a helyzetünket és 
úgy határoztunk, hogy nem emelünk árat. Megpróbáljuk megoldani ezekkel az 
árakkal a szolgáltatást.  
 
Túri István képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy a 
szolgáltatási díjak az önkormányzat honlapján megjelentessük? 
 
Szénási Bertalan vállalkozó: A törvény előírja, hogy az ügyfélfogadó irodában ki 
kell függeszteni az ártáblát, az tehát ott mindenkinek hozzáférhető. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Két kérdés merült fel benne. Az egyik, hogy 
Nyárlőrincen lesz-e esetleg az elhunytaknak hűtő? A másik pedig, hogy a Dózsa Gy. 
utca felőli kerítést 2020-ra ígérték a pályázatban. Véleménye szerint – a kulturálatlan 
állapotok miatt – ez nagyon hosszú idő.  
 
Szénási Bertalan vállalkozó: Terveink között szerepel egy halott hűtő elhelyezése 
Nyárlőrincen, már csak azért is, hogy ne kelljen Lakitelekre leszállítani az elhunytat, 
és után még visszahozni Nyárlőrincre, mert az a szállítási költséget is megemeli. A 
kerítés megépítését előbbre hoztuk, 2018. augusztus 31-ei határidőre megvalósítjuk.  
 
Pénzváltó István polgármester: Gondolkodtunk a temető fejlesztésében, urnafal 
kialakításával. Szénási úr sírkő készítésével is foglalkozik, amennyiben a fejlesztésre 
sor kerül, számíthatunk-e a közreműködésére? 
 
Szénási Bertalan vállalkozó: Természetesen, mind a kialakításban, mind az 
esetleges elkészítésben. 
 
Szénási Bertalan vállalkozó: A pályázatunkban javasoltuk, hogy amennyiben más 
temetkezési vállalkozó végzi a szolgáltatást, a Ravatalozó használati díját 20.000,- 
Ft-ban kellene meghatározni. Van-e erre lehetőség, mert azt a pénzt szívesen 
felajánljuk az önkormányzatnak.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Ez a javaslat mindenképpen felveti az új pályázati kiírás 
szükségességét. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a testületi tagoknak több kérdése 
nincsen, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kecskeméti 
Városgazdasági Kft. beadott pályázatával kapcsolatosan. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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2/2016. (I.25.) Kt. határozat 
A Kecskeméti Városgazdasági Kft. 
pályázatának elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti 
Városgazdasági Kft. által benyújtott pályázatot - a Nyárlőrinci 
köztemetőben kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő 
üzemeltetésére - nem fogadja el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak 
a lakiteleki Himalája Blue Kft. beadott pályázatával kapcsolatosan. 
 

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

 
3/2016. (I.25.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci köztemető kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés útján történő üzemeltetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott 
meghívásos pályázatok közül a Nyárlőrinci köztemető kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés útján történő üzemeltetésére a Himalája 
Blue Kft-t (6065 Lakitelek Petőfi S. u. 8/a.) választotta. A Kegyeleti 
Közszolgálati szerződés 5 éves 2016. február 1. - 2021. január 31. 
közötti határozott időtartamra jön létre 

A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István polgármestert a 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) Nyárlőrinc Község Közbeszerzési Szabályzata 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Közbeszerzési törvény változása miatt az 
önkormányzatnak is aktualizálnia kell saját közbeszerzési szabályzatát.  
 
Hajagos Antal képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy mi a különbség a nyílt- és a 
meghívásos közbeszerzés között? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A közbeszerzés milyenségét a beszerzések tárgya és 
becsértéke határozza meg. A közbeszerzési értékhatárokat a 2015. évi központi 
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költségvetés határozza meg. A közbeszerzési törvény szerint nemzeti és Uniós 
közbeszerzési értékhatárok kerülnek meghatározásra.  

Főbb szabály szerint az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást 
megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé. Az ajánlatkérő köteles 
legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, 
valamint azoknak, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődnek.  

Kiegészítő szabály, hogy ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem 
éri el a 18 millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 100 
millió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendjében. Ebben az esetben 
az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás 
közzététele helyett legalább négy gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül 
írásban ajánlattételi felhívást küldeni.  

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden 
érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. 

A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek 
első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek az 
alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. A részvételi szakaszban a részvételre 
jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az 
ajánlatkérő által alkalmasnak minősített jelentkezők tehetnek ajánlatot. A 
meghívásos eljárás részvételi felhívással indul, az eljárás részvételi szakaszában 
bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Közbeszerzési 
és Beszerzési Szabályzat melléklet szerinti elfogadását, egyidejűleg a korábbi 
szabályzat jóváhagyásáról szóló 21/2012. Kt. határozat hatályon kívül helyezését. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
4/2016. (I.25.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 
Közbeszerzési és beszerzési szabályzata 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyárlőrinc 
Községi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát a 
melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg a korábbi szabályzat 
jóváhagyásáról szóló 21/2012. Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet a 4/2016. (I.25.) Kt. határozathoz 
 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI 
SZABÁLYZATA 
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27.§ (1) 
bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, 
illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a 
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 
Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős 
személyt, személyeket, vagy testületeket. 
 
A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása 
átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a 
verseny tisztaságának biztosítása érdekében, összhangban a Kbt. 27.§ (1) bekezdésével, az 
alábbi közbeszerzési szabályzatot alkotja:  
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. E szabályzat célja, hogy - a Kbt.-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban – a helyi 

közbeszerzések számára és értékére figyelemmel megállapítsa azokat a sajátos helyi 
szabályokat, amelyeket az önkormányzat költségvetésének terhére megvalósított 
közbeszerzések (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) lefolytatása során alkalmazni 
kell.  

 
2. Jelen szabályozás meghatározza a közbeszerzési eljárás előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az ajánlatkérő nevében 
eljáró, továbbá az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, 
a dokumentálás rendjét, a döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg 
testületet. 

 
3. E szabályzat személyi hatálya kiterjed a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat (a 

továbbiakban: Önkormányzat), és a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzéseire.  

 
4. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési során a 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nevében és javára az 
Önkormányzat folytatja le a közbeszerzési eljárást ajánlatkérőként.   

 
5. E szabályzat tárgyi hatálya a Kbt.-ben meghatározott olyan árubeszerzésre, építési 

beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésére, illetőleg szolgáltatási 
koncesszióra terjed ki, melynek értékhatára a közbeszerzési eljárás megkezdésekor 
eléri a közbeszerzési értékhatárt.   

 
6. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásai előkészítése és lefolytatása során a Kbt., a 

vonatkozó egyéb jogszabályok – köztük az Önkormányzat éves költségvetési rendelete 
– és a jelen szabályzat szerint köteles eljárni.  

 

II. AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FELELŐSSÉGI RENDJE 

 
1. A Kbt. 27. § /3) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és 

a közbeszerzési dokumentumok elkészítése során az ajánlatkérő nevében eljáró, 
illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen 
rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és 
pénzügyi szakértelemmel.  

2. Amennyiben a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában nem áll olyan személy, aki 
rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel, az Önkormányzat külső 
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szakértő személyt vagy szervezetet bíz meg azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
előkészítése során biztosítsa a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet. 
 

3. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárásba minden esetben felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót von be annak érdekében, hogy a közbeszerzési 
eljárás előkészítése során a közbeszerzési szakértelmet biztosítsa. A felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és az 
előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a 
közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 
 

4. A közbeszerzési eljárás előkészítését a jegyző biztosítja külső szakértő bevonásával. 
 

5. A közbeszerzési eljárás előkészítése során a pénzügyi szakértelmet a Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi előadói munkakörben alkalmazott munkatársa, akadályoztatása 
esetén a helyettese biztosítja.  
 

6. Az eljárás előkészítésének koordinációjáért a Jegyző felel. A jegyző felelőssége e 
tekintetben kiterjed arra, hogy az eljárás előkészítésében közreműködő - az 
Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában, illetve külső szakértők - 
személyek munkáját összehangolja, részükre adatszolgáltatást biztosítson, illetve az 
általuk elkészített közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat a Polgármester részére átadja.  
 

7. A Képviselőtestület a Polgármester előterjesztése alapján dönt a közbeszerzési 
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról és a 
közbeszerzési eljárás megindításáról.   
 

8. Amennyiben a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével 
indul, a Képviselőtestület gyakorolja az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 
kiválasztásának jogát. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők személyére a 
Polgármester tesz javaslatot.   

 
III. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai lefolytatásának felelősségi rendje: 
 

1. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárásba minden esetben felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót von be annak érdekében, hogy a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítsa. A felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és az 
előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a 
bontási jegyzőkönyve(ke)t, és az összegezést. 
 

2. A Bírálóbizottság tagjainak számáról és személyéről a Polgármester dönt. A bizottság 
tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább 1 személy rendelkezzen az adott eljárás tárgya 
szerinti szakmai, illetve 1 személy a közbeszerzés lebonyolításához szükséges jogi 
és 1 személy pénzügyi szakértelemmel. 
 

3. A Bírálóbizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza.  
 
IV. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai belső ellenőrzésének felelősségi rendje: 
 

Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak belső ellenőrzését naptári félévenként az 
önkormányzat belső ellenőre végzi, amelynek során közbeszerzési jogi szempontból 
ellenőrzi az előkészítés alatt álló, továbbá a megkezdett, de még le nem zárult 
közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, a lezárult eljárások 
esetében a szerződés teljesítésének, illetőleg esetleges módosításának 
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törvényességét és szakszerűségét. A belső ellenőrzés elvégzéséért a belső ellenőr 
felel. A belső ellenőrzést a naptári félév utolsó napját követő munkanapon kell 
megkezdeni és az azt követő 8 munkanapon belül kell befejezni. Az ellenőrzésekről 
készült jelentést az ellenőrzés befejezésének napján a belső ellenőr megküldi a 
Polgármesternek. Amennyiben az ellenőrzés során a belső ellenőr a Kbt-vel, vagy 
egyéb jogszabállyal ellentétes körülményt észlel, úgy a szükséges jogorvoslati 
intézkedést is meghatározza a jelentésben.  

 
V. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg 
szervezetek felelősségi köre:  
 

1. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe és/vagy lefolytatásába bevont, a 
Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők felelősségére 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben a kormánytisztviselő 
kártérítési felelősségére vonatkozóan megállapított szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.  
 

2. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe és/vagy lefolytatásába bevont külső szakértő 
személy vagy szervezet az eljárás előkészítése során létrehozott dokumentumok, 
valamint az eljárás lefolytatása során elkészített állásfoglalások, szakvélemények, 
egyéb iratok jogszabályoknak történő megfelelőségéért tartozik felelősséggel a 
polgári jog szabályai szerint. A bevont külső szakértő felelőssége az általa képviselt 
szakterület szempontjából történő megfelelőségre terjed ki.  
 

3. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az ellenjegyzésével igazolja a 
közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá felelősséget vállal 
az eljárás szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való 
megfelelőségéért a polgári jog szabályai szerint.  

 
VI. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendje:  

 
1. Közbeszerzési eljárás előkészítése: a Jegyző felel a közbeszerzési eljárás 

előkészítésének Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő dokumentálásáért. 
 

2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása: a Jegyző felel a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő dokumentálásáért. 
 

3. Közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése: az önkormányzat belső ellenőre felel a 
közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének dokumentálásáért. 

 
VII. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai során hozott döntésekért felelős személy, 
személyek, illetőleg testületek: 
 
A közbeszerzési eljárás előkészítése során hozott döntések:  

1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, valamint az eljárás előkészítésével 
kapcsolatos feladatokat ellátó külső szakértő személy vagy szervezet megbízásáról a 
Képviselőtestület dönt a Polgármester előterjesztése alapján. A külső szakértő 
személy vagy szervezet, illetve felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
személyére a Polgármester tesz javaslatot.  

2. A közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a 
Polgármester előterjesztése alapján a Képviselőtestület határozatával hagyja jóvá, és 
a Képviselőtestület dönt az eljárás megindításáról. 
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3. Amennyiben a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével 
indul, a Képviselőtestület gyakorolja az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 
kiválasztásának jogát. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők személyére a 
Polgármester tesz javaslatot.   

 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során hozott döntések:  

1. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselőtestület hozza meg. A 
Bírálóbizottság által készített írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot a 
Polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.  

2. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az eljárást lezáró döntést 
meghaladóan, különösen azt megelőzően további döntés(ek) meghozatala válik 
szükségessé, a Képviselőtestület - jelen közbeszerzési szabályzat elfogadásával - 
felhatalmazza a Polgármester ezen további döntés(ek) meghozatalára.  

A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése során hozott döntések: 

A Polgármester köteles a szabályzat IV. fejezetében írt jelentést a Képviselőtestület 
elé terjeszteni. A Képviselőtestület dönt a jelentésben foglaltak elfogadásáról és az 
esetlegesen szükséges jogorvoslati intézkedések megtételéről. 

 
VIII. Hatályba léptető rendelkezések: 

Jelen szabályzat 2016. január 26-án lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően megkezdett közbeszerzések során kell alkalmazni. 

 

*** 
 

4.) Egyebek 
 
4.1.) Pénzváltó István polgármester: Biblák Györgyné gondozónő kérelemmel 
fordult a képviselő-testülethez. További munkája elvégzéséhez gondozói, ápolói 
tanfolyam elvégzése szükséges, mely tanfolyam tandíja 90.000,- e/Ft. Kéri az 
önkormányzatot, hogy tandíjának összegét vállalja át. Javasolja a képviselő-
testületnek az összeg átvállalását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Biblák Györgyné 
- Nyárlőrinc Kossuth L. u. 32. szám alatti lakos – gondozónő munkaköri ellátásához 
szükséges szociális gondozó és ápolói tanfolyamának tandíját, 90.000,- Ft-ot, az 
önkormányzat vállalja át. Javasolja, hogy a képviselő-testület kérje fel a Jegyző 
Asszonyt, hogy gondoskodjon az összeg átutalásáról Tiszakécske Város és 
Környéke Szociális Feladatellátó Társulás részére. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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5/2016. (I.25.) Kt. határozat 
Biblák Györgyné tandíj támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Biblák 
Györgyné - Nyárlőrinc Kossuth L. u. 32. szám alatti lakos – 
gondozónő munkaköri ellátásához szükséges szociális gondozó és 
ápolói tanfolyamának tandíját, 90.000,- Ft-ot, az önkormányzat 
átvállalja. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy gondoskodjon 
az összeg átutalásáról Tiszakécske Város és Környéke Szociális 
Feladatellátó Társulás részére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.2.) Pénzváltó István polgármester: Az ivóvízellátással és a víziközmű rendszerrel 
kapcsolatosan gördülő fejlesztési tervet kell elkészíttetni a tulajdonosnak, azaz az 
önkormányzatnak. A Bácsvíz Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a gördülő 
fejlesztési tervet térítésmentesen elkészíti az önkormányzat részére.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Bácsvíz Zrt-t Nyárlőrinc közműves 
ivóvízellátásával és víziközmű-rendszerével kapcsolatos gördülő fejlesztési terv 
térítésmentes elkészítésére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
6/2016. (I.25.) Kt. határozat 
Bácsvíz Zrt felkérése a gördülő fejlesztési 
terv térítésmentes elkészítésére 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Bácsvíz Zrt-t Nyárlőrinc közműves ivóvízellátásával és víziközmű-
rendszerével kapcsolatos gördülő fejlesztési terv térítésmentes 
elkészítésére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.3.) Pénzváltó István polgármester: Testületi ülésen volt már szó arról, hogy 
Nyárlőrincen is létrehozunk egy négy-öt főből álló értéktár-bizottságot. A bizottság 
Nyárlőrinc értékeit – mint például a Romkert vagy a Piroska szörp – felterjesztheti a 
megyei értéktár-bizottságba, ahonnan akár az országos értéktárba is felkerülhet.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a márciusi testületi ülésen tegyenek javaslatot 
az értéktár-bizottság megalakításával kapcsolatosan. 
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4.4.) Pénzváltó István polgármester: Lovas Attila Petőfi S. u. 29. szám alatti lakos 
szóban tájékoztatta, hogy a Volán busz befelé jövő járata a Petőfi S. u. – Iskola u 
sarkán lévő házuknál fordul rá az Iskola utcára, és olyan kis ívben veszi be a kanyart, 
hogy sokszor éppen csak elkerüli a mély vizes árkot. Amennyiben véletlenül 
belebillen az árokba elviszi az egész házat.  

A busz hivatalosan a Dózsa Gy. utcán az iskoláig bejön, betolat az Iskola utcába és 
úgy fordul ismét rá a Dózsa Gy. utcára, ahol a megálló van. Ez a megoldás viszont 
az iskola közelsége miatt veszélyes. 

Javasolja, hogy a busz a Rákóczi utcán jöjjön be és onnan forduljon az Iskola utcára, 
miután az utcák közül a ez a legszélesebb. Ebben az esetben azonban a Rákóczi és 
az Iskola utcának minimum azon szakaszát ahol a busz közlekedik le kell aszfaltozni. 
 
Túri István képviselő: Megítélése szerint ez nagyon költséges lenne, legalább 4-5 
millió forint. 
 
Pénzváltó István polgármester: Számításai szerint elérheti a 10 millió forintot is. 
Szeretné kérni a képviselő-testület tajgainak javaslatait. 
 
A képviselő-testület tagjai javaslattal nem éltek.  
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


