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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
30-án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Forgó 

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

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

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. 
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. első 
félévi beszámolójáról 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.)  A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2014. évi fordulójához történő csatlakozásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Hitel felvétele a Templom-rom kerítésének felújításához 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) A 102/2012. Kt. határozat – Templom-rom kerítésének felújítása – 
módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátásra adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

8.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt eszközbeszerzésére adott 
árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
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9.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt kivitelezői feladatainak 
ellátására adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

10.) Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

11.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
132/2013. (IX. 30.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

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

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

3.)  A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. 

évi fordulójához történő csatlakozásáról 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Hitel felvétele a Templom-rom kerítésének felújításához 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) A 102/2012. Kt. határozat – Templom-rom kerítésének felújítása – 
módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátásra adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

8.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt eszközbeszerzésére adott 
árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

9.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt kivitelezői feladatainak 
ellátására adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

10.) Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

11.) Egyebek 
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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. Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
2013. évi költségvetés módosításának elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi 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 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2013. (X. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
3/2013. (III. 08.) ÖR-REL MÓDOSÍTOTT 2/2013. (II. 18.) 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. 
 

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 862.271,- e/Ft-ban állapítja meg. 

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

a) Működési költségvetés 280.484,- e/Ft, 

aa) támogatás államháztartáson belülről 70.429,- 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. 
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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  196.938,- e/Ft, 

aa) személyi juttatások 65.968,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  18.671,- e/Ft, 
ac) dologi kiadások  83.509,- e/Ft, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  200,- e/Ft, 
ae) egyéb működési célú kiadások  13.700,- e/Ft, 
af) egyéb működési célú támogatás 14.890,- 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 859.430,- e/Ft-ban állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés 277.643,- e/Ft, 

aa) támogatás államháztartáson belülről 70.429,- 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. 
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(3) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  199.807,- e/Ft, 

aa) személyi juttatások 20.368,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  6.129,- e/Ft, 
ac) dologi kiadások  55.282,- 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 89.228,- 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 92.269,- e/Ft-ban állapítja meg. 

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

a) Működési költségvetés  92.069,- e/Ft, 

aa) támogatás államháztartáson belül 89.228,- 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: 

a) Működési költségvetés  88.369,- e/Ft, 

aa) személyi juttatások  45.600,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  12.542,- 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 
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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. első 

félévi beszámolójáról 
 
Pap Sándor polgármester: A testületi tagok ehhez a napirendi ponthoz is kaptak 
előterjesztést, mely tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzati hivatal első 
félévi teljesítését. Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2013. első félévi beszámolójának elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. első félévi beszámolójának 
elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. első félévi beszámolójára 
vonatkozó határozat-tervezet elfogadását. 
 

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

 
133/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
A 2013. első félévi beszámoló 
elfogadása 
 

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

Község Önkormányzatának 2013. első félévi költségvetés 
teljesítését 

532.465 e/Ft bevétellel és 
539.324 e/Ft kiadással,  

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

39.322 e/Ft bevétellel és 
39.481 e/Ft kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

3.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójához történő csatlakozásáról 
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Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó 
anyagot megkapták. Javasolja a testületnek, az előző évekhez hasonlóan az 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást. 
 
Forgó Istvánné egészségügyi és szociális bizottság elnöke: Szintén javasolja a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást. 
 
Pap Sándor polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. 
 

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

 
134/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj-pályázathoz való csatlakozás 
 

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

kíván az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2014. évi fordulójához, valamint vállalja a meghirdetett Általános 
Szerződési Feltételek betartását. 
Felhatalmazza Nyárlőrinc Község Polgármesterét a csatlakozási 
nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: 2013. október 11. 
 

2) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete elrendeli a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírásának az Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján való 
kihirdetését. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2013. október 14. 
 

3) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
elmúlt két év tapasztalatai szerinti átlag-összeg a 2014. évi 
költségvetésben kerüljön betervezésre. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
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Határidő: 2014. évi költségvetési rendelet előkészítése 

4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a benyújtott pályázatok 
bírálati folyamatának és az azt követő teendők szakszerű 
elvégzésének ellenőrzésére. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2013. december 14. 
               2013. december 20. 

 
4.) Hitel felvétele a Templom-rom kerítésének felújításához 
 
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzat MVH-s pályázaton 8.500.799,- Ft-ot 
nyert a Templom-rom felújítására. Mint minden MVH-s pályázat ez is 
utófinanszírozott és az önkormányzatnak az Áfa összegét kell hozzátennie, mint 
önerőt. A felújítást ugyanúgy mint a Művelődési Háznál hitelfelvételével szeretnénk 
megoldani, ezért tárgyalást folytattunk az OTP-vel, és vállalják a finanszírozást, 
miután a már előzőekben felvett 60 millió forintos hitelkeretbe a Templom-rom 
felújításának összege is belefér. Javasolja a képviselő-testületnek a Templom-rom 
felújításához a hitel felvételét. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a hitel 
felvételét a Templom-rom kerítésének felújításához. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
szerint a Templom-rom felújításához a hitel felvételét.  
 

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

 
135/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
Hitel felvétele a Templom-rom 
kerítésének felújításához 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8.500.799,-Ft 
támogatás megelőlegező hitelt vesz fel – 2014. július 31-ei 
visszafizetéssel - a Templom-rom kerítésének felújítási 
munkálataira. 

2.) A hitel a 1553420671 számú támogatási szerződés szerint elnyert 
támogatásának megelőlegezésére szolgál. 

3.) Az önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait a futamidő 
alatti költségvetésébe betervezi. 

4.) Az önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re 
engedményezi a 1553420671 számú támogatási szerződés szerint 
elnyert támogatást és helyi adóbevételeit, mely bevételek összegét 
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az OTP Bank Nyrt. az éven belüli hitel igénybevételéből eredő 
tartozás törlesztésére fordíthatja.  

5.) Az önkormányzat a hitel és járulékainak biztosítékául felajánlja a 
nyárlőrinci 64/6 hrsz-ú Sportöltöző valamint a Nyárlőrinc, 
Alkotmány u. 11. számú, 199 hrsz-ú forgalomképes, törzsvagyont 
nem képező, 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe 
vonható ingatlanokat, melyekre 60 millió Ft összeg erejéig 
keretbiztosítéki jelzálogszerződést köt. A képviselő-testület vállalja, 
hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti 
korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné. 

6.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a hitel 
futamideje alatt az önkormányzat pénzforgalmi bankszámláján a 
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
annak biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók 
fogadására szolgáló számlájáról a szükséges összeget a Bank a 
pénzforgalmi bankszámlára haladéktalanul átvezesse. 

7.) A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és 
alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. 

8.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank 
Nyrt-nél történő hitel felvételére, a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.) A 102/2012. Kt. határozat – Templom-rom kerítésének felújítása – 

módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület a 102/2012. Kt. határozatában 
döntött a Templom-rom felújításához kapcsolódó 2 millió forint önerő biztosításáról. A 
kapott támogatás összegének megfelelően az önerőt 295.216,- Ft-tal meg kell 
emelni. A pályázatíró, a műszaki ellenőr, valamint a beruházási költség Áfa 
összegére az önkormányzat költségvetésében 2 millió forint összeget biztosít míg a 
295.213,- Ft-ot az általános tartalék terhére.  

Javasolja a képviselő-testületnek a 102/2012. Kt. határozat 2.) pontjának fentiek 
szerinti módosítását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a határozat 
módosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 102/2012. Kt. 
határozat módosítását, mely szerint az önkormányzat a beruházás 
megvalósításához 2.295.216,- Ft forint önerőt biztosítson, mely magában foglalja a 
pályázatíró költségének, a műszaki ellenőr költségének valamint a beruházás 
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bekerülési költségének ÁFA összegét. Az önkormányzat a 2 millió forint önerőt a 
2013. évi költségvetés terhére, míg a 295.216,- Ft-ot az általános tartalék terhére 
biztosítsa. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
136/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
A 102/2012. Kt. határozat – Templom-rom kerítésének  
felújítása – módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
102/2012. (XI. 28.) Kt. határozatának 2.) pontját – a határozat 
további részének változtatása nélkül – az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
2.) Az önkormányzat a beruházás megvalósításához 

2.295.216,- Ft forint önerőt biztosít, mely magában foglalja 
a pályázatíró költségének, a műszaki ellenőr költségének 
valamint a beruházás bekerülési költségének ÁFA 
összegét. Az önkormányzat a 2 millió forint önerőt a 2013. 
évi költségvetés terhére, míg a 295.216,- Ft-ot az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt projektmenedzsmenti 

feladatainak ellátásra adott árajánlatok elbírálása 
 
Pap Sándor polgármester: A Templom-rom kerítésének felújításával kapcsolatosan 
négy feladat elvégzésére kellet árajánlatokat bekérni. Ezek a beszerzések a Kbt. 
szerinti értékhatárt nem érik el, egyszerű versenyeztetési eljárást kell lefolytatni, mely 
szerint, három ajánlatot kell bekérni és ezek alapján a képviselő-testület dönt.  

A Templom-rom felújításával kapcsolatban a projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri, 
kivitelezési és eszközbeszerzési feladatok ellátására kértünk ajánlatokat. 

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Mentor Iroda Kft. 715.000,- Ft + Áfa, a 
Paker Consulting Kft. 750.000,- Ft + Áfa, és a Jótanácsadó Kft. 650.000,- Ft + Áfa 
árajánlatot adott. Miután a legalacsonyabb árajánlatot adó cég a Jótanácsadó Kft., 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy velük kösse meg a szerződést. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Jótanácsadó Kft. megbízását a Templom-rom 
kerítésének felújításával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok elvégzésére, 
mely feladatot 650.000,- Ft + ÁFA – összesen 825.500,- Ft – összegért vállalnak. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
137/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
Jótanácsadó Kft. megbízása a Templom-rom kerítésének  
felújításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Templom-rom kerítésének felújításához kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok elvégzésével a Jótanácsadó 
Kft-t bízza meg. 

2.) A Jótanácsadó Kft. a projektmenedzseri feladat elvégzését 
650.000,- Ft + ÁFA – összesen 825.500,- Ft - összegért 
vállalja. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt műszaki ellenőri feladatainak 

ellátására adott árajánlatok elbírálása 
 
Pap Sándor polgármester: A Templom-rom felújításával kapcsolatos műszaki 
ellenőri feladatok ellátására szintén három ajánlatot kértünk be. Szabó Norbert 
250.000,- Ft + Áfa, Fekete Gáspár 295.000,- + Áfa és Benyáts Kornél 230.000,- + 
Áfa árajánlatot adott. Javasolja a képviselő-testületnek a legalacsonyabb árajánlatot 
adó Benyáts Kornéllal a megbízási szerződés megkötését. 
Javasolja a képviselő-testületnek Benyáts Kornél megbízását a Templom-rom 
kerítésének felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésére, mely 
feladatot 230.000,- Ft + ÁFA – összesen 292.100,- Ft - összegért vállalja. Javasolj, 
hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására, a 
jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
138/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
Benyáts Kornél megbízása a Templom-rom kerítésének 
felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Templom-rom kerítésének felújításához kapcsolódó 
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műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Benyáts Kornélt 
bízza meg. 

2.) Benyáts Kornél a műszaki ellenőri feladat elvégzését 
230.000,- Ft + ÁFA – összesen 292.100,- Ft - összegért 
vállalja. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

8.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt eszközbeszerzésére adott 
árajánlatok elbírálása 

 
Pap Sándor polgármester: A pályázatba be kellet tervezni megújuló energia 
felhasználását is. Úgy gondoltuk, hogy a Templom-romnál egy napelemes 
kandellábert fogunk elhelyezni, mely a keresztet fogja megvilágítani. Szintén három 
cégtől kértünk be árajánlatot. Az ILST-Hungary Kft. 450.000,- Ft + Áfa, a NV Solár 
Kft. 475.000,- Ft + Áfa, míg az AM Technic Kft. 525.000,- Ft + Áfa árajánlatot adott. 
Javasolja a képviselő-testületnek a legalacsonyabb árajánlatot adó ILST-Hungary 
Kft. megbízását az eszközök beszerzésére. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az ILST-Hungary Kft. megbízását a Templom-rom 
felújításával kapcsolatos eszközbeszerzési feladatok elvégzésével, mely feladatot 
450.000,- Ft + ÁFA – összesen 571.500,- Ft - összegért vállalja. Javasolja, hogy a 
képviselő testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

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

 
139/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
ILST-Hungary Kft. megbízása a Templom-rom kerítésének 
felújításával kapcsolatos eszközbeszerzés elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Templom-rom kerítésének felújításához kapcsolódó 
eszközbeszerzés elvégzésével az ILST-Hungary Kft-t bízza 
meg. 

2.) Az ILST Hungary Kft. az eszközbeszerzés elvégzését 
450.000,- Ft + ÁFA – összesen 571.500,- Ft - összegért 
vállalja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert 
a megbízási szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 
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Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
9.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt kivitelezői feladatainak 

ellátására adott árajánlatok elbírálása 
 
Pap Sándor polgármester: A Templom-rom kivitelezési feladatainak elvégzésére a 
Kriolit Kft. 7.428.626,- Ft + Áfa, a Zsigó és Társa Kft. 6.886.799,- Ft + Áfa, és a 
Majzik-Bau Kft. 7.861.007,- Ft + Áfa árajánlatot adott. Javasolja a legalacsonyabb 
árajánlatot adó Zsigó és Társa Kft. megbízását a kivitelezési feladatok elvégzésével. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Zsigó és Társa Kft. megbízását a Templom-rom 
kerítésének felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére, mely 
feladatot 6.886.799,- Ft + ÁFA – összesen 8.746.235,- Ft - összegért vállalja 
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés 
aláírására, a jegyző ellenjegyzése mellett.. Felelős: Pap Sándor polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
140/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
Zsigó és Társa Kft. megbízása a Templom-rom kerítésének 
felújításával kapcsolatos kivitelezési munkálatainak elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Templom-rom kerítésének felújításához kapcsolódó 
kivitelezési munkálatainak elvégzésével a Zsigó és Társa 
Kft-t bízza meg. 

2.) A Zsigó és Társa Kft. a kivitelezési munkálatok elvégzését 
6.886.799,- Ft + ÁFA – összesen 8.746.235,- Ft - összegért 
vállalja. 

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

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
10.) Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
 
Pap Sándor polgármester: A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a község közigazgatási területéhez tartozó állami tulajdonú 
ingatlanokat az önkormányzat tulajdonába ingyenesen átadná. Ezek az ingatlanok 
külterületi földutak. (Tételes felsorolás a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
tájékoztatása alapján.) 
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Az ingatlanok átvételének anyagi vonzata is van az önkormányzat számára. A 
területekről értékbecslést kell készíttetni, térképmásolatot beadni, valamint a 
Földhivatali bejegyzés költsége is az önkormányzatot terhelné. Számításaink szerint 
ez az összeg, miután 29 ingatlanról van szó, majdnem 1 millió forint lenne.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság nem javasolta az ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba történő átvételét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nyárlőrinc 
Község közigazgatási területéhez tartozó 0105/12, 0105/4, 0105/5, 0106/69, 
0106/79, 0106/88, 040/11, 040/15, 042/12, 042/35, 045, 045/32, 049/27, 049/36, 
061/108, 061/113, 061/118, 061/44, 061/49, 061/67, 061/94, 095/104, 095/108, 
095/25, 095/29, 095/70, 095/79, 098/10, 098/7 hrsz-ú külterületi földutakat ne vegye 
önkormányzati tulajdonba. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 

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

 
141/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
Állami tulajdonban lévő külterületi földutak 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő, Nyárlőrinc Község 
közigazgatási területéhez tartozó 0105/12, 0105/4, 0105/5, 
0106/69, 0106/79, 0106/88, 040/11, 040/15, 042/12, 042/35, 
045, 045/32, 049/27, 049/36, 061/108, 061/113, 061/118, 
061/44, 061/49, 061/67, 061/94, 095/104, 095/108, 095/25, 
095/29, 095/70, 095/79, 098/10, 098/7 hrsz-ú külterületi 
földutakat nem kívánja önkormányzati tulajdonba venni. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző  

 
11.) Egyebek 
 
11.1.) Pap Sándor polgármester: A Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kérelmében előadta, hogy Fogasy Gergő 
judózó a Sarajevoi junior világbajnokságon harmadik helyezést ért el, és készül a 
következő világversenyére. A versenyeken történő részvétel komoly anyagi 
megterhelést jelent, ezért kéri az önkormányzat támogatását. Javasolja a 
Sportegyesület 50 e/Ft-tal történő támogatását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az egyesület 
50 e/Ft-tal történő támogatását. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________16. 

N y á r l ő r i n c , 2013. szeptember 30. napján. 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Jigoro Kano Judo 
Sportegyesület kérésére Fogasy Gergő judózó 50 e/Ft-tal történő támogatását – a 
Sarajevoi junior világbajnokságon elért harmadik helyezéséért - mely összeggel az 
egyesület 2013. december 31-ig kell elszámoljon. Felelős: Pap Sándor polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
142/2013. (IX. 30.) Kt. határozat 
Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött - 
a Jigoro Kano Judo Sportegyesület kérésére – Fogasy Gergő 
judózó támogatásáról, a Sarajevoi junior világbajnokságon elért 
harmadik helyezéséért. 

A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb támogatások terhére biztosítja. 

A támogatási összeggel 2013. december 31-ig kell elszámolni.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
11.2.) Pap Sándor polgármester: A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport club az öltöző 
felújítására nyert az MVH-s pályázaton. A megvalósításhoz szükséges az 
önkormányzat segítsége, miután a pályázat utófinanszírozott és hitel kell felvenni az 
LSC-nek. A hitel felvételével kapcsolatban tárgyalásokat folytat a pénzintézettel és 
erről a későbbiekben tájékoztatja az önkormányzatot. A tárgyalások eredményétől 
függ az önkormányzat bevonása a hitel felvételének ügyében, természetesen a 
képviselők döntése alapján. 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester a nyílt ülést berekesztette és 
zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 

 


