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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 13-
án 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

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

Antal, Vas Ildikó, Forgó Istvánné, Kiss Ferenc és Túri István 
képviselők. 

 
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 (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.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című 
projekthez kapcsolódó szerződések módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.)  Polgármesteri Hivatal előtti buszöböl és parkoló kialakítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) A Ceglédi Duna-Tisza közi Regionális Szilárdhulladék lerakó pénzügyi 
elszámolása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4)   Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
48/2014. (V. 13.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című 
projekthez kapcsolódó szerződések módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.)  Polgármesteri Hivatal előtti buszöböl és parkoló kialakítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) A Ceglédi Duna-Tisza közi Regionális Szilárdhulladék lerakó pénzügyi 
elszámolása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
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4)   Egyebek 

 
1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című 

projekthez kapcsolódó szerződések módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A Magyar Állam tulajdonában lévő földterületek 
kisajátításának elhúzódása miatt vált szükségessé egyrészt a Támogatói szerződés, 
másrészt a kivitelező Mega-Sped Kft-vel megkötött kivitelezői szerződés módosítása. 
A Támogatási szerződést 2014. december 31-re kell módosítani, míg a kivitelezői 
szerződésben a munkálatok befejezésének időpontja 2014. november 30-ra 
módosul. 
 
Kéri a képviselő-testülettől a szerződések módosításának elfogadását. 
 

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

 
49/2014. (V. 13.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” 
című projekthez kapcsolódó szerződések módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap Sándor 
polgármester előterjesztését megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” 
című projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés, valamint a Mega-
Sped Kft-vel megkötött kivitelezői szerződés módosítását elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) Polgármesteri Hivatal előtti buszöböl és parkoló kialakítása 

Pap Sándor polgármester: A buszöböl kialakítására a terveket több évvel ezelőtt 
már elkészíttettük és nyújtottunk is be pályázatot, mely nem nyert, valamint szó esett 
már a Polgármesteri Hivatal előtt lévő két parkoló kialakításáról is. A tervek alapján 
árajánlatot kértünk mindkét terület kialakítására és a Mega-Sped Kft., akik a 
kerékpárutat készítik, adták a legkedvezőbb ajánlatot. A buszöböl megvalósítására 
1.632.618,- Ft-os árajánlatot adtak, mely térkőburkolattal lenne elkészítve, a vízzáró 
réteg kialakításával. A hivatal Dózsa Gy. utca felőli részén lévő parkolót kavicságy 
kialakításával oldanák meg, melynek bekerülési költsége 84.433,- Ft, míg a hivatal 
Iskola utca felőli részén lévő parkoló rácsos betonelemekkel és kaviccsal kerülne 
kialakításra, melynek bekerülési költsége 2.569.101,- Ft. A három beruházás 
összköltsége 4.286.152,- Ft. 
 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a buszöböl, 
valamint a hivatal előtti parkolók kialakítását, melynek össz bekerülési költsége 
4.286.152,- Ft. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri 
Hivatal előtti buszöböl, valamint a Dózsa Gy. utca és az Iskola utca felőli oldalon lévő 
parkolók kialakítására 4.286.152,- Ft összeg biztosítását, az általános tartalék 
terhére. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző 

 

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

 
50/2014. (V. 13.) Kt. határozat 
Polgármesteri Hivatal előtti buszöböl és parkoló kialakítása 
 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a 
Polgármesteri Hivatal előtti buszöböl, valamint a Dózsa Gy. utca és 
az Iskola utca felőli oldalon lévő parkolók kialakítására 4.286.152,- Ft 
összeget biztosít, az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) A Ceglédi Duna-Tisza közi Regionális Szilárdhulladék lerakó pénzügyi 

elszámolása 
 
Pap Sándor polgármester: Cegléd Város Önkormányzata megküldte a 2013. évi 
pénzügyi elszámolást, valamint a projekt ellenőrzéséről készült tájékozatót. 

Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 

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

 
51/2014. (V. 13.) Kt. határozat 
Duna-Tisza közi Regionális Szilárdhulladék lerakó 
pénzügyi elszámolásának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Tisza 
közi Regionális Szilárdhulladék lerakó 2013. 01.01. – 2013. 12.31. 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolását, valamint a 
projekt 2013. évi ellenőrzéséről készült tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.) Egyebek 
 
4.1.) Pap Sándor polgármester: Tóthné Nagy Ilona kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. Kérelmében előadta, hogy a Nyárlőrinc, Iskola u. 2. szám alatti 
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önkormányzati szolgálati lakás – melynek bérlője – ablakainak állaga rettenetesen 
megromlott. Az ablakok elkorhadtak, mozognak.  

A hivatal is felmérte az ablakok állapotát és alátámasztotta, hogy az ablakok cserére 
szorulnak. 

Tóthné Nagy Ilona saját költségén – 198.000,- Ft – az ablakok cseréjét elvégeztette. 
Azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy az ablakok bekerülési 
költségének megfelelő összeg erejéig ne kelljen lakás bérleti díjat fizetnie. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy Tóthné Nagy Ilona az 
ablakok bekerülési költségének megfelelő összeg – 198.000,- Ft – erejéig a lakás 
bérleti díj megfizetése alól mentesüljön. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta, hogy Tóthné 
Nagy Ilona 198.000,- Ft erejéig a szolgálati lakás bérleti díjának megfizetése alól 
mentesüljön. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tóthné Nagy 
Ilona Nyárlőrinc, Iskola u. 2. szám alatti lakos az önkormányzati lakás bérlője az 
ablakcsere bekerülési költségének megfelelő összeg mértékében – 198.000,- Ft 
erejéig - a lakás bérleti díjának megfizetése alól mentesüljön 2014. június 1-től. 
Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző 
 

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

 
52/2014. (V. 13.) Kt. határozat 
Tóthné Nagy Ilona lakás bérleti díj 
megfizetése alóli mentessége 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy Tóthné Nagy Ilona Nyárlőrinc, Iskola u. 2. szám alatti lakos az 
önkormányzati lakás bérlője, az ablakcsere bekerülési költségének 
megfelelő összeg mértékében – 198.000,- Ft erejéig - a lakás bérleti 
díjának megfizetése alól mentesüljön 2014. június 1-től. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.2.) Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület 
hozzájárult, hogy Miklós György és felesége részére 1 millió forint összegben lakó-
konténer kerüljön megvásárlásra, lakáshelyzetük megoldására. Utána jártunk a 
lehetőségeknek és használt lakó-konténert, mely a vizesblokkot is tartalmazza, 1.300 
e/Ft plusz Áfa összegért lehetne megvásárolni, melyet 45 e/Ft szállítási díjért 
hoznának el.  

Jegyző asszony folytatott tárgyalást Miklós Györgyékkel, akik aláírták a beleegyező 
nyilatkozatot, hogy elfogadják a lakó-konténert, melyet használatba kapnak az 
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önkormányzattól. Javasolja a fenti összeg biztosítását a lakó-konténer 
megvásárlásához. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta, lakó-
konténer megvásárlását 1.300 e/Ft plusz Áfa összegben, valamint a 45 e/Ft szállítási 
költség biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek lakó-konténer 
megvásárlását 1.300 e/Ft plusz Áfa összegben, valamint a 45 e/Ft szállítási költség 
biztosítását. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a lakó-konténert használatba 
átadja Miklós György és felesége, Vasút u. 78. szám alatti lakosok részére, 
lakáshelyzetük megoldása céljából. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
53/2014. (V. 13.) Kt. határozat 
Lakó-konténer megvásárlásához 
pénzeszköz biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött lakó-
konténer megvásárlásáról 1.300 e/Ft plusz Áfa összegben, valamint 
a 45 e/Ft szállítási költség biztosításáról az általános tartalék terhére. 

A Képviselő-testület a lakó-konténert használatba átadja Miklós 
György és felesége Vasút u. 78. szám alatti lakosok részére 
lakáshelyzetük megoldása céljából. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.3.) Pap Sándor polgármester: A Falukarácsony ünnepségének megszervezője 
Almási Barbara óvodavezető vezető volt, akinek ifj. Varga Imre és Horváthné Dékány 
Judit voltak a segítői. Javasolja Almási Barbara részére 40.000,- Ft tiszteletdíj 
valamint ifj. Varga Imre és Horváthné Dékány Judit részre 20.000,- - 20.000,- Ft 
tiszteletdíj biztosítását az általános tartalék terhére 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta, a 
Falukarácsony ünnepségének megszervezéséért Almási Barbara részére 40.000,- 
Ft, valamint ifj. Varga Imre és Horváthné Dékány Judit részre 20.000,- - 20.000,- Ft 
tiszteletdíj biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Falukarácsony 
ünnepségének megszervezéséért és lebonyolításáért Almási Barbara részére nettó 
40 e/Ft, míg az ünnepség lebonyolításában való közreműködéséért Horváthné 
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Dékány Judit és ifj. Varga Imre részére nettó 20 e/Ft tiszteletdíj biztosítását az 
általános tartalék terhére. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
54/2014. (V. 13.) Kt. határozat 
Almási Barbara, Horváthné Dékány Judit és 
ifj. Varga Imre tiszteletdíjban való részesítése 

H A T Á R O Z A T  

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Almási 
Barbarát a Falukarácsony ünnepségének megszervezéséért és 
lebonyolításáért nettó 40 e/Ft tiszteletdíjban részesíti, az 
általános tartalék terhére. 

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváthné 
Dékány Juditot a Falukarácsony ünnepségének lebonyolításában 
való közreműködéséért nettó 20 e/Ft tiszteletdíjban részesíti, az 
általános tartalék terhére. 

 
3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Varga 

Imrét a Falukarácsony ünnepségének lebonyolításában való 
közreműködéséért nettó 20 e/Ft tiszteletdíjban részesíti, az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.4.) Pap Sándor polgármester: Pénzváltó István iskola-igazgató évtizedek óta 
közreműködik az állami és községi ünnepségek, rendezvények megszervezésében. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a több évtizeden keresztül a közösség 
érdekében végzett színvonalas munkájáért nettó 100 e/Ft tiszteletdíjban részesüljön. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Támogatja a javaslatot. 
 
Forgó Istvánné képviselő: Szintén egyetért a javaslattal. 
 
Pap Sándor polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Pénzváltó István 
iskola-igazgató részére – az állami és községi ünnepségek, rendezvények 
megszervezésében több évtizeden keresztül végzett színvonalas munkájáért – nettó 
100 e/Ft tiszteletdíj biztosítását az általános tartalék terére. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
55/2014. (V. 13.) Kt. határozat 
Pénzváltó István iskola-igazgató 
tiszteletdíjban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István iskola-igazgatót – az állami és községi ünnepségek, 
rendezvények megszervezésében több évtizeden keresztül végzett 
színvonalas munkájáért – nettó 100 e/Ft tiszteletdíjban részesíti az 
általános tartalék terére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.5.) Hajagos Antal: Többen is érdeklődtek nála, hogy mikor lesz csatornadíj? 
 
Pap Sándor polgármester: A mai napon adott tájékoztatást a Bácsvíz Zrt., hogy az 
Energia Hivatal az árat jóváhagyta és a következő hét folyamán elkezdik a 
lakossággal a szerződés megkötését. 
 
Vas Ildikó: Szeretné kérni, hogy – tekintettel a nagy esőzésekre – a temetőben a 
magasra nőtt gazt a vállalkozó vágassa le. 
 
Pap Sándor polgármester: Tájékoztatni fogjuk a vállalkozót a kérésről. 
 
Túri István: Többször kérték, hogy jelezzem a képviselő-testület felé, hogy a Béke 
utca jobboldalán árkot kellene kialakítani, mert nagyobb esőzés esetén nagyon nagy 
a víz, és meg is áll. 
 
Kiss Ferenc: Szintén ilyen probléma van a Tavasz utcában is. A mostani nagy 
esőzésnél három ház pincéjét is elöntötte a víz.  
 
Pap Sándor polgármester: A problémát akkor lehet orvosolni, amikor a kerékpárút 
építése újból elkezdődik, és itt lesznek a nagygépek, melyekkel az árok kialakíthatók. 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester a nyílt ülést berekesztette és 
zárt ülést rendelt el. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor      Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 


