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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 
28-án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Tormási Zoltán alpolgármester, Túri István, Hajagos Antal, Kiss 

Ferenc és Vas Ildikó képviselők. 
 
Távol van: Pap Sándor polgármester és Forgó Istvánné képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

Tormási Zoltán alpolgármester: 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: 

N a p i r e n d :  

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 
tanyagondnoki szolgálatról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régióban” című pályázat építési-kivitelezési munkálatok elvégzése 
tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Tormási Zoltán alpolgármester 

4.)  A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2014. évi 
önkormányzati választáshoz 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
84/2014. (VIII.28.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 
tanyagondnoki szolgálatról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régióban” című pályázat építési-kivitelezési munkálatok elvégzése 
tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Tormási Zoltán alpolgármester 

4.)  A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2014. évi 
önkormányzati választáshoz 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 

tanyagondnoki szolgálatról 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a 
tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelettel kapcsolatban tegye meg előterjesztését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy ebben az évben ellenőrzésre került a 
tanyagondnoki szolgálat. Kifogásként merült fel, hogy a rendeletben nem került 
szabályozásra, hogy a szolgáltatást igénybe vevő aláírása mellőzhető. Egyébként a 
rendelet mellékletét képező Szakmai program tartalmazza, hogy aki igénybe veszi a 
szolgáltatást aláírása mellőzhető. Ezt kellett a rendeletbe beépíteni. 

Javasolja a képviselő-testületnek a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet-
tervezet elfogadása. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a tanyagondnoki 
szolgálatról szóló rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete  

a tanyagondnoki szolgálatról 
 
 

*** 
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2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról 

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testületi tagok ehhez a napirendi ponthoz is kaptak 
előterjesztést. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
ellenőrizte az étkeztetés szociális alapszolgáltatást. A hatósági ellenőrzés 
megállapította, hogy az intézményi térítési díj kiszámítása az 5 Ft-ra való kerekítés 
szabályainak nem felel meg. Az önkormányzat 18/2013. (XII.30) rendeletében került 
meghatározásra a szociális étkezést igénybe vevők személyi térítési díja. Az említett 
rendelet szerint a nettó térítési díj: 308,- Ft. Az ellenőrzés kifogásolta, hogy a térítési 
díj összege nem lehet 308,- Ft nettó, csak 310,- Ft a kerekítés szerint.  
 

Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: Véleménye szerint, a készpénzes számlán a 
bruttó összeget kell kerekíteni és nem a nettót.  
 

Tormási Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést az egészségügyi és szociális 
bizottság megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Túri István egészségügyi és szociális bizottság elnökhelyettese: A bizottság a 
rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolta, de szintén azon a 
véleményen volt, hogy a bruttó összeget kell kerekíteni és nem a nettót. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Miután a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala kéri a kerekítés javítását, javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását. 
 

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

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról 

 
*** 

 

3.) „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című 
pályázat építési-kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában kiírt eljárás 
lezáró határozatának elfogadása 

 

Tormási Zoltán alpolgármester: Az elmúlt ülésen a testület döntött – a Bíráló 
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Bizottság javaslata alapján – hogy a Fehérép Kft-vel folytat tárgyalásokat az 
épületenergetikai pályázat építési-kivitelezési munkálataink elvégzése kapcsán. 
 
Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a kiírt tárgyalási időponton nem jelent meg, a 
tárgyalások lezárását – és az ajánlati kötöttséggel terhelt végleges ajánlat vizsgálatát 
– követően a Bírálóbizottság egyhangú döntése mellett javasolja a döntéshozónak, 
hogy állapítsa meg az alábbi ajánlattevő ajánlatának érvényességét. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régióban” című pályázat építési-kivitelezési munkálatok elvégzése 
tárgyában kiírt eljárás során – a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján - a 
polgármester által javasolt lezáró határozat elfogadását a melléklet szerint. Felelős: 
Pap Sándor polgármester. 
 

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

 

85/2014. (VIII.28.) Kt. határozat 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” 
című pályázat építési-kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában  
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régióban” című pályázat építési-kivitelezési munkálatok elvégzése 
tárgyában kiírt eljárás során – a Bíráló Bizottság szakvéleménye 
alapján - a polgármester által javasolt lezáró határozatot a melléklet 
szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 85/2014. (VIII.28.) Kt. határozathoz 
 

L E Z Á R Ó  H A T Á R O Z A T  
 
A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével 
a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Fehérép Kft-t (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Sziget u. 13. sz.) megbízza. 
 
Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított az „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régióban” projekt megvalósításához kapcsolódóan építési-
kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2014. július 18-án három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2014. augusztus 11-én 11 óráig egy 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 

A pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek az ajánlattevő eleget tett, 
így ajánlata a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálja el. 

A kiválasztás szempontja alapján a legjobb ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevő 
minősült:  

Fehérép Kft. (székhely:8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13. sz.) 

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében 
biztosított jogkörrel élve – a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján - a polgármester 
javaslatára, az ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a - bruttó 
59.661.821,- Ft összegű – ajánlatot adó Fehérép Kft-t (székhely: 8000 
Székesfehérvár Sziget u. 13. sz.) bízza meg. 
 

*** 
 
4.) A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Választási Bizottság megválasztásának határideje 
augusztus 31-e. A tagokat a jegyző indítványára a testület választja meg. A 
bizottsági tagok megválasztásánál figyelemmel kellett lenni az összeférhetetlenségre 
is.  
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a bizottság tagjainak és 
póttagjainak elfogadását. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 2013. évi 
XXXVI. tv. 23. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője indítványára a helyi 
választási bizottság három tagját és három póttagját az alábbiak szerint 
megválasztani. Tagok: Tóth Kálmán Nyárlőrinc, Vasút u. 4., Almási Barbara Rózsa 
Nyárlőrinc, Petőfi S. u. 10/A., Magyar Andrea Nyárlőrinc, Nefelejcs utca 9., póttagok: 
Palatinusné Dudás Mónika Nyárlőrinc, Ságvári u. 9., Nagy Elekné Nyárlőrinc, Sugár 
u. 19., Varga Imre István Nyárlőrinc, Árpád u. 5. Javasolja, hogy a választási 
bizottság tagjainak megbízatása a következő önkormányzati választásra létrehozott 
helyi választási bizottság alakuló üléséig tartson. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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86/2014. (VIII.28.) Kt. határozat 
Helyi választási bizottság megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
XXXVI. tv. 23. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője 
indítványára a helyi választási bizottság három tagját és három 
póttagját az alábbiak szerint megválasztja: 

Tagok: 

1. Tóth Kálmán Nyárlőrinc, Vasút u. 4. 
2. Almási Barbara Rózsa Nyárlőrinc, Petőfi S. u. 10/A. 
3. Magyar Andrea Nyárlőrinc, Nefelejcs utca 9. 

Póttagok: 

4. Palatinusné Dudás Mónika Nyárlőrinc, Ságvári u. 9. 
5.         Nagy Elekné Nyárlőrinc, Sugár u. 19. 
6.         Varga Imre István Nyárlőrinc, Árpád u. 5.  

A választási bizottság tagjainak megbízatása a következő 
önkormányzati választásra létrehozott helyi választási bizottság 
alakuló üléséig tart. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: aktualitás szerint 

 
5.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2014. évi 

önkormányzati választáshoz 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A bizottág tagjait a testület már az országgyűlési képviselő 
választásra meg kellett választani, de figyelemmel kell kísérni az 
összeférhetetlenségi szabályokat és összeférhetetlenség esetén új tagot kell 
választani.  
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak elfogadását. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 2013. évi 
XXXVI. törvény (Ve.) 24. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője indítványára a 
Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak az alábbi személyeket: Vargáné 
Bontovics Anna, Nyárlőrinc, Hangár u. 24., Bali Gábor Istvánné, Nyárlőrinc Dózsa 
Gy. u. 22/A., Végh Mária Erzsébet, Nyárlőrinc, Kossuth L. u. 16/A., Marsáné Szél 
Irén Mária, Nyárlőrinc Petőfi S. u. 9., Pádár Alexandra, Nyárlőrinc Tavasz u. 26. 
Javasolja a képnek, hogy a Ve. 24. § (1) bekezdése alapján a szavazat 
számlálóbizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása település szintre 
történjen, valamint hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak megbízatása a 
következő általános országgyűlési választásra létrehozott szavazatszámláló 
bizottság alakuló üléséig tartson. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
87/2014. (VIII.28.) Kt. határozat 
Szavazatszámláló Bizottságok 
megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
XXXVI. törvény (Ve.) 24. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője 
indítványára a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjai az alábbi 
személyek: 

Vargáné Bontovics Anna, Nyárlőrinc, Hangár u. 24. 
Bali Gábor Istvánné, Nyárlőrinc Dózsa Gy. u. 22/A. 
Végh Mária Erzsébet, Nyárlőrinc, Kossuth L. u. 16/A. 
Marsáné Szél Irén Mária, Nyárlőrinc Petőfi S. u. 9. 
Pádár Alexandra, Nyárlőrinc Tavasz u. 26. 

 
A Ve. 24. § (1) bekezdése alapján a szavazat számlálóbizottság 
tagjainak és póttagjainak megválasztása település szintre történik. 

 
A szavazatszámláló bizottság tagjainak megbízatása a következő 
általános országgyűlési választásra létrehozott szavazatszámláló 
bizottság alakuló üléséig tart. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
Tormási Zoltán alpolgármester: A képviselő-testület tagjainak van-e egyéb 
kérdése, hozzászólása? 
 

Vas Ildikó képvielő: Szeretné jelezni, hogy a vasút állomás előtt a leálló részen 
nagyon nagy gödrök vannak, fel kellene tölteni a területet. 
 

Tormási Zoltán alpolgármester: Amennyiben lesz rá lehetőség megoldjuk a 
problémát. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Személyi kérdésben szeretni javaslatot tenni a testületnek, 
kéri a zárt ülés elrendelését. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el.  
 

Kmf. 
 
 

Pap Sándor      Zayzon Jenőné 
polgármester helyett és nevében            jegyző 

Tormási Zoltán 
alpolgármester 


