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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-
én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Vas Ildikó, Forgó 

Istvánné, Szappanos Renáta és Hajagos Antal. 
 
Távol van: Túri István képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

 
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 (6) 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.) Tormási Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának szüneteltetése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) A 43/2015. számú határozat – mely az Ősz, Orgona és a Tavasz utcák 
burkolat javításával kapcsolatos – módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) A kerékpárút melletti területek gyommentesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
44/2015. (VI.22.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Tormási Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának szüneteltetése 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) A 43/2015. számú határozat – mely az Ősz, Orgona és a Tavasz utcák 
burkolat javításával kapcsolatos – módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) A kerékpárút melletti területek gyommentesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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1.) Tormási Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának szüneteltetése 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Tormási Zoltán alpolgármester úr kérelmet terjesztett elő a 
képviselő-testület felé. Elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt és szeretné a nyugdíját 
megállapíttatni. Ehhez biztosítotti jogviszonnyal nem rendelkezhet, ezért kéri 2015. 
június 23-tól a részére megállapított 157.100,- Ft tiszteletdíj szüneteltetését. A 2011. 
évi CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdése - ha az érintett lemond tiszteletdíjáról – 
lehetőséget biztosít annak szüneteltetésére.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek Tormási Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának 
szüneteltetését. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét, és hogy a 
szavazásban nem kíván részt venni.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási 
Zoltán alpolgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
45/2015. (VI.22.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán alpolgármester személyes 
érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán alpolgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból 
nem zárta ki. 

 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási 
Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 157.100,- Ft tiszteletdíját 2015. 06. 
23-tól szüneteltesse - az alpolgármester kérésének megfelelően - a 2011. évi 
CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdése alapján. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 
46/2015. (VI.22.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának 
szüneteltetése 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 157.100,- Ft 
tiszteletdíját 2015. 06. 23-tól szünetelteti – az alpolgármester 
kérésének megfelelően - a 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (2) 
bekezdése alapján. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 

2.) A 43/2015. számú határozat – mely az Ősz, Orgona és a Tavasz utcák 
burkolat javításával kapcsolatos – módosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület az előző ülésen döntött a az 
Ősz, Orgona és a Tavasz utcák burkolattal történő ellátásáról, valamint az Ősz 
utcában 50-50 cm-es padka készítéséről. Az erről szóló határozatot javasolja a 
képviselő-testületnek módosítani, mert az utak egy emulziós réteggel történő 
lezárása 3.848.100,- Ft-ba került volna, de indokolttá vált a kettős emulziós réteggel 
történő lezárás. A fentieket figyelembe véve a bruttó ár 5.374.958,- Ft, mely bruttó 
1.526.858,- Ft többletet jelent.  

Javasolja a képviselő-testületnek az 5.374.958,- Ft biztosítását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 43/2015. 
számú határozat - a kettős emulziós réteggel történő lezárás miatti - módosítását. 
Javasolja az Ősz, Orgona és a Tavasz utcák burkolattal történő ellátását, valamint az 
Ősz utca mindkét oldalán 50-50 cm széles padka elkészítését, mely munkálatokat a 
Requin Kft. végezze el. A munkálatok bekerülési költsége 4.232.250,- Ft + Áfa, 
összesen 5.374.958,- Ft, mely összeget a Képviselő-testület az általános tartalék 
terhére biztosítsa Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
47/2015. (VI.22.) határozata 
A 43/2015. számú határozat – mely az Ősz, Orgona és a Tavasz 
utcák burkolat javításával kapcsolatos – módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2015. 
számú határozatát – a kettős emulziós réteggel történő lezárás   
miatt - az alábbiak szerint módosítja: 

A Képviselő-testület döntött az Ősz, Orgona és a Tavasz utcák 
burkolattal történő ellátásáról, valamint az Ősz utca mindkét oldalán 
50-50 cm széles padka elkészítéséről. 
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A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésével a Requin Kft-t bízza 
meg. 

A munkálatok bekerülési költsége 4.232.250,- Ft + Áfa, összesen 
5.374.958,- Ft, mely összeget a Képviselő-testület az általános 
tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.2.) Pénzváltó István polgármester: A kerékpárúttal kapcsolatosan felvetődött az 
út melletti 1 méteres szakasz karbantartása, mely az önkormányzat feladata.  
A mostani nyírást a Lakiteleki Laki-Gazda Kft. végezte, cserébe lesöpörtük a 
kerékpárútjukat. Mindenképpen olyan megoldást kell keresni, mellyel a területet 
rendszeresen karban tudjuk tartani. A komolyabb gépek, melyek rézsút is nyírnak, 
700-800 e/Ft-ba kerülnek, melyhez kistraktort is kellene venni. Ezzel kapcsolatosan 
két lehetőség merült fel. Az egyik, hogy Simonyi István Nyárlőrinci lakos felajánlotta, 
hogy készít egy olyan gépet, mely rézsút is nyír. A gép készítéséért pénzt nem kér, 
de vele kötnénk 5 évre szóló szerződést a kerékpárúthoz tartozó oldalrész 
karbantartására. Az ilyen jellegű munkát 7-12 Ft/m2 áron vállalják, Simonyi István 10 
Ft/m2 áron végezné el a munkát. A terület nagyjából 13.000 m2, ami azt jelenti, hogy 
egy nyírás körülbelül 130 e/Ft lenne.  
 
A másik megoldás, melyet Tormási Zoltán alpolgármester úr vetett fel, a szelektív 
gyomirtás, mely csak a kétszikűeket irtaná ki és a fűfélék megmaradnának. Totális 
gyomirtást nem lehet végezni, mert akkor az eső lemossa az árokpartot, meg a 
padkát és előbb-utóbb leszakad a bicikliút.  
 
Kéri a képviselő-testületi tagok hozzászólását, javaslatát. 
 
Vas Ildikó képviselő: Kézi erővel nem lehet megoldani a nyírást? 
 
Pénzváltó István polgármester: Összességében 13 km-ről beszélünk, kézi erővel 
véleménye szerint az nagyon sok lenne. Most az ülésen fontos lenne kiválasztani a 
vállalkozót, aki biztosítja a kerékpárút mellett a nyommentesítést. 
 
Vas Ildikó képviselő: Még így is lesz olyan szakasz, ahol gyomirtózni kell majd, 
mert nagyon közel van a kerítés és nem lehet vágni.  
 
Pénzváltó István polgármester: Azon a részen jószerével csak padka van, amit 
valóban jobb lenne gyomirtózni.  
 
Vas Ildikó képviselő: A Laki-Gazda Kft. mennyiért vállalná el a munkát? 
 
Pénzváltó István polgármester: Érdeklődhet a Laki-Gazda Kft-nél, hogy milyen 
feltételekkel és mennyiért végeznék el a munkát, bár véleménye szerint inkább 
Nyárlőrinci személlyel kellene szerződést kötni, nem külsőssel.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Meg kell kérdezni a Laki-Gazda Kft-t és a 
kedvezőbb ajánlatot kell elfogadni.  
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Vas Ildikó képviselő: Véleménye szerint inkább Nyárlőrinci személy végezze a 
munkát, és csak jóval kedvezőbb ajánlat estén gondolkodjunk másban.  
 
Pénzváltó István polgármester: A következő testületi ülésre megkéri a konkrét 
ajánlatokat, és annak tükrében dönthet a képviselő-testület. 
 
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 
 


