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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én 
16,30 órakor megtartott üléséről. 

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

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

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos, 
Szilbernhorn Erzsébet tervező, 
Ujváry Kálmán ügyintéző. 
 

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.) A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Robusta Kft. településrendezési tervvel kapcsolatos kérelme 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) A kerékpárút melletti területek gyommentesítésére vállalkozó kiválasztása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
48/2015. (VII.15.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Robusta Kft. településrendezési tervvel kapcsolatos kérelme 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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3.) A kerékpárút melletti területek gyommentesítésére vállalkozó kiválasztása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 
 

1.) A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelete 
2015. március 1. napján lépett hatályba. A rendelet a települési támogatásra való 
jogosultságot jövedelmi, illetve vagyoni helyzethez kötötte. Az eltelt negyedéves 
intervallum indokolja a rendelet utólagos hatásvizsgálatát, illetőleg a rendelet 
módosítását, miután kérdésként felmerült, hogy lehet-e egyáltalán jövedelmi 
feltételekhez kötni a rendkívüli települési támogatást elemi kár, haláleset, illetve 
kórházi gyógykezelés esetében. Az önkormányzatnak figyelemmel kell lenni arra, 
hogy bizonyos estekben a támogatás megítélése soron kívüli eljárást igényel, illetve 
nem várt események - pl. betegség, halál, természeti katasztrófa - esetén olyan 
személyek is létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülhetnek, akik 
egyébként jövedelmi/vagyoni viszonyaik alapján nem tekinthetők rászorulóknak, 
azonban az önkormányzat köteles részükre is támogatást nyújtani. A rendelet-
tervezet a családot ért haláleset estén 50.000,- Ft, a családot ért elemi kér estén 
maximum 300.000,- Ft, valamint a család egyik tagjának 10 napot meghaladó 
kórházi kezelése estén 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatás biztosítását 
tartalmazza. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-módosítás elfogadását. A kérdést az 
egészségügyi és szociális bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Forgó Istvánné egészségügyi és szociális bizottság elnöke: A bizottság javasolta 
a szociális támogatásokról szóló rendelet-módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a szociális támogatásokról szóló rendelet-módosítás elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015. (VII.20.) önkormányzati rendelete 

a szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 

2.) Robusta Kft. településrendezési tervvel kapcsolatos kérelme 
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Pénzváltó István polgármester: A Robusta Kft. kérelmével kapcsolatosan 
segítségül hívtuk Szilbernhorn Erzsébet tervezőnőt, akit szeretettel köszönt. Felkéri, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a jelenlegi helyzetről és az eddig 
történtekről.  
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: A Robusta Kft. vezetője 2013. novemberében 
kérte a rendezési terv módosítását, – vállalva a költségeket – hogy a faipariterület, 
mely jelenleg a tulajdonában van gazdasági övezetté legyen nyilvánítva. A rendezési 
terv ezzel kapcsolatosan utasítást nem tartalmaz, mert erdőként van feltüntetve és 
ide ékelődik be az erdészeti terület. Egyetlen vonal érinti a területet, a rendezési 
tervben hálózati jelentőségű dűlőútként feltüntetett út. Ez azért került a tervbe, mert 
ott egy hivatalos vasúti átjáró van. Erre vonatkozóan a testület nem hozott döntést, 
csak azzal kapcsolatosan, hogy a Robusta Kft. tulajdona legyen gazdasági terület, 
mert pályázat esetén a gazdasági terület sokkal nagyobb beépíthetőségi lehetőséget 
kap. Az első körös egyeztetés lezajlott, ahol az államigazgatási szerveknek, 
lakosságnak, szomszédos önkormányzatoknak tájékoztató jelleggel megküldtük a 
módosított anyagot.  

Ebben az első körös egyeztetésben szerződést nem szoktak kötni a munka 
elvégzésére, mert nem lehet tudni, hogy nem lesz-e olyan különös kikötés, amit be 
kell tartani. Ebben az esetben a Közlekedésfelügyelet azt írta, hogy módosulhat a 
rendezési terv, de ahhoz hogy ez megvalósuljon egy közlekedési alátámasztó tervet 
kell készíteni, mert gazdasági terület kijelölése vetődött fel. Gazdasági terület 
megközelítése, forgalomnövekedés, kiszolgáló utak szilárd burkolattal történő 
ellátása, vasúti átjáró biztosítása érdekében szükséges az útszélesség megléte. 
Ezek mind részei kell legyenek a közlekedési alátámasztó munkának.  

Ezt a levelet megkapva szerződtünk a munkára, melynek egyik része terv és 
rendezési munkarész, másik része közlekedési szakági munkarész. A közlekedési 
alátámasztó munkarész elkészítésére külön szakági kollégát kellett bevonni, aki a 
munkát el is készítette úgy, hogy az a közlekedési szakmai szabályoknak 
megfeleljen. Ez 14 méteres kiszabályozást ír elő, melyet nem a Robust Kft. telkéből 
hanem a szomszédos állami erdőrészből kell kialakítani, hogy a szabályos vasúti 
átjáró megfeleljen a rendezési tervben a gazdasági kijelölésnek. Ennek alapján 
készült el a rendezési terv módosítása, amit a Robusta Kft. ügyvezetőjével 
leegyeztettünk. Az ügyvezető úr problémája az volt, hogy az utat nem az ő telkéből 
kell kialakítani, hanem az állami erdőrészből, és véleménye szerint ott útra nincs 
szükség. Az út kialakításától független, hogy a rendezési terv módosítását a szakmai 
szabályoknak megfelelően kell elkészíteni.  

A módosítás a Közlekedésfelügyeletnek meg lett küldve, akik pozitív visszajelzéssel 
éltek, így ez a munkarész le lett számlázva, melyet a Robusta Kft. ki is fizetett.  

A rendezési terv módosításával egy időben a Robusta Kft. elindított egy 
telekegyesítést, mely a módosítástól teljesen független, hatósági művelet, és 
másodfokon pozitívan zárult.  

Amiért a rendezési terv módosítása leállt, hogy a Robusta Kft. ügyvezetője, az 
egyeztetés során határozottan kijelentette, hogy a tervezett út számára 
elfogadhatatlan, nincs rá szüksége és nem szeretné, ha bárki átjárna a területén. A 
tárgyalás során megbeszéltük, hogy nem kerül testület elé az a döntés, mely a 
rendezési terv módosítása szempontjából az utolsó lépés lett volna, hogy a testület 
elfogadja, hogy a leegyeztetett munkarész folytatható.  
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A jóváhagyási utolsó szakvéleményezési szakasz megtörténhetett volna, de az 
ügyvezető úr tiltakozására a munka megállt, az addig elkészült munkát pedig 
leszámláztuk.  

Jelenleg a tervezés ebben a szakaszban leállt. Amennyiben az állami erdőből 
tervezett út nem lenne kifogásolás alatt, a Robusta Kft. által, folytatni lehetne a 
tervezést, és jóvá lehetne hagyni a gazdasági területet.  

A másik lehetőség, hogy újra indítjuk a rendezési terv módosítását a Robusta Kft. 
érdekében, hogy a vasúti átjáró kerüljön ki a rendezési tervből. Ebben az esetben 
azonban nincs a gazdasági területnek az a feltárása, melyet a Közlekedésfelügyelet 
előírt.  

Véleménye szerint jelenleg patt helyzet állt elő, sajnálja, hogy a Robusta Kft. 
ügyvezetője – aki meghívást kapott a testületi ülésre – nincs jelen, mert ebben a 
kérdésben valamilyen egyezségre kellene jutni.  

 
Pénzváltó István polgármester: Jelenleg arról az útról van szó, mely az ügyvezető 
úr Tóbi István háza előtt megy el, amely igazából erdő, csak a szokásjog alapján sok 
évvel ezelőtt út lett kialakítva.  
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Mint már elmondta, az út lenne a feltétele a 
gazdasági övezet kijelölésének és Tóbi úr éppen az út ellen tiltakozik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Igazából mindegy lenne, hogy Tóbi úr háza előtt 
vagy mögött készülne el az út, hiszen a mögötte lévő rész is állami erdő, ott is ki 
lehetne alakítani az utat, mely nem zavarná Tóbi urat. Természetesen ennek 
költsége van, melyet Tóbi úrnak kell állni, hiszen ő szeretné, ha gazdasági övezetté 
nyilvánítanák azt a területet. Véleménye szerint a vasúti átjárót mindenképpen meg 
kell tartani az ott lakók érdekében. 
 
Vas Ildikó képviselő: Úgy látja, hogy jelenleg Tóbi úr érdeke lenne, hogy legyen út.  
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Igen ez így van, de Tóbi úr egyáltalán nem akar 
utat sehol, mert véleménye szerint annak ott semmi értelme, de ezt Ő nem döntheti 
el. A rendezési tervben szerepel a hálózati jelentőségű dűlőút, a testületnek kell 
eldönteni, hogy szükség van-e az átjáróra, vagy sem.  
 
Pénzváltó István polgármester: Az átjáróra mindenképpen szükség van, már csak 
azért is, mert az átjáró után balra le lehet menni a Világos-hegyi útra, mely nagyon jó 
állapotban van, és azon a részen laknak is. Az átjárótól 5 méteres terület a MÁV 
tulajdona, tehát azzal Tóbi úr nem rendelkezhet.  
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Amennyiben az önkormányzat úgy döntene, 
hogy az átjáróra nincs szükség, esetleg le lehetne egyeztetni újra, hogy 
önkormányzati útkapcsolat nélkül a Közlekedésfelügyelet mit szól a gazdasági 
övezethez. Ezt azonban előre nem lehet tudni, hogy jóváhagyja vagy sem.  
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint jelenleg Tóbi úr kezében van a döntés, és 
a költségeket is neki kell állnia, hiszen az ő érdeke, hogy legyen út, mely feltétele 
annak, hogy gazdasági övezetté legyen nyilvánítva a terület.  
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Pénzváltó István polgármester: Semmiképpen nem szeretnénk akadályozni a 
gazdasági övezetté nyilvánítást, de nem az önkormányzatnak áll érdekében, hogy 
legyen út.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: A testületnek a lakosság érdekeit is nézni kell, az 
átjárót mindenképpen meg kell tartani. Maximálisan támogatja az ipari terület 
létrehozását, de a területet ezekkel a feltételekkel vásárolta meg, amennyiben 
módosítani kíván rajta, tudomásul kell vennie, hogy az költségekkel jár.  
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Tóbi úr konkrét kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a Nyárjasi vasúti átjáró kerüljön ki a településrendezési 
tervből. Erre a kérelemre választ kell adni, ezért a testületnek állást kell foglalnia. 

Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a vasúti átjáróra szüksége van, olyan 
döntést lehetne hozni, hogy a Robusta Kft. kérelmére indított gazdasági területi 
kijelölést az önkormányzat továbbra is fenntartja, a hálózati jelentőségű – vasúti 
átjáró – megtartása mellet, és a tervezés abban az esetben folytatódjon, ha a 
gazdasági terület jogszerűen kijelölhető az átjáró megtartásával, illetve ha a Robusta 
Kft. az ezzel kapcsolatos anyagi terheket vállalja 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Egyetért a tervezőnő javaslatával.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Robusta 
Kft. kérelmére indított gazdasági területi kijelölést az önkormányzat továbbra is 
fenntartja, a hálózati jelentőségű – vasúti átjáró – megtartása mellett. Javasolja, hogy 
a tervezés abban az esetben folytatódjon, ha a gazdasági terület jogszerűen 
kijelölhető az átjáró megtartásával, illetve ha a Robusta Kft. az ezzel kapcsolatos 
anyagi terheket vállalja. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
49/2015. (VII.15.) határozata 
ROBUSTA Kft. településrendezési tervvel  
kapcsolatos kérelme 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Robusta Kft. kérelmére indított gazdasági területi kijelölést az 
önkormányzat továbbra is fenntartja, a hálózati jelentőségű – vasúti 
átjáró – megtartása mellett. 

A tervezés abban az esetben folytatódjon, ha a gazdasági terület 
jogszerűen kijelölhető az átjáró megtartásával, illetve ha a Robusta 
Kft. az ezzel kapcsolatos anyagi terheket vállalja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) A kerékpárút melletti területek gyommentesítésére vállalkozó kiválasztása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az előző ülésen már volt szó a kerékpárút melletti 
terület gyomtalanításáról. A bekért árajánlatok között a különbség elenyésző, ezért 
javasolja Nyárlőrinci vállalkozóval a szerződés megkötését a kerékpárút melletti 
területek gyomtalanítására, karbantartására. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a szerződés 
megkötését. 
 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza 
fel a polgármestert a kerékpárút melletti területek gyomtalanítására, karbantartására 
Nyárlőrinci vállalkozóval a szerződés megkötését. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester. 
 

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

 
50/2015. (VII.15.) határozata 
Kerékpárút melletti területek gyomtalanítására 
karbantartására, szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Pénzváltó István polgármestert, hogy a kerékpárút melletti területek 
gyomtalanítására, karbantartására Nyárlőrinci vállalkozóval kösse 
meg a szerződést. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Pénzváltó István polgármester: Nyárlőrinci nyugdíjas pedagógusok közül 3 fő 
oklevélben részesült, név szerint Bera Mártonné és Kálvin Gáspárné hatvan éves 
pedagógusi munkájukért gyémántdiplomás, és Magyar Sándorné ötven éves 
pedagógusi munkájáért aranydiplomás oklevélben részesültek. 

Javasolja Bera Mártonné és Kálvin Gáspárné részére a hatvan éves pedagógusi 
munkájukért 60.000,- Ft, míg Magyar Sándorné részére ötven éves pedagógusi 
munkájáért 50.000,- Ft pénzbeni juttatás biztosítását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Bera Mártonné 
és Kálvin Gáspárné gyémántdiplomásoknak hatvan éves pedagógusi munkájukért 
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60.000,- Ft és Magyar Sándorné aranydiplomásnak ötven éves pedagógusi 
munkájáért 50.000,- Ft pénzbeni juttatás biztosítását, az általános tartalék terhére. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőn jegyző. 
 

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

 
51/2015. (VII.15.) határozata 
Pedagógusok pénzbeni juttatásban 
való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bera 
Mártonnét és Kálvin Gáspárnét – gyémántdiplomásokat - hatvan 
éves pedagógusi munkájukért 60.000,- Ft, míg Magyar Sándornét    
– aranydiplomást - ötven éves pedagógusi munkájáért 50.000,- Ft 
pénzbeni juttatásban részesíti, az általános tartalék terhére.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.2.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezet 
azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha 
nagyságú szántó művelési ágú földterületre megkötött haszonbérleti szerződést az 
önkormányzat hosszabbítsa meg. Javasolja az AK mértékét az előző évhez 
hasonlóan 1.250,- Ft/AK-ban megállapítani és a haszonbérleti szerződést 2016. 
szeptember 30-ig hosszabbítani. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Az AK értéke elfogadható, az NFA szintén ennyiért 
adja haszonbérbe.  
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha nagyságú, szántó 
művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe adja a Nyárlőrinci Mezőgazdasági 
Szövetkezetnek, melynek székhelye 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 14.  

Javasolja, hogy a haszonbérleti díjat 2015. október 1-től - 2016. szeptember 30-ig 
terjedő időszakra 1.250 Ft/AK mértékben állapítsa meg. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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52/2015. (VII.15.) határozata 
A 0141/45 hrsz-ú szántó művelési ágú terület 
haszonbérletének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha 
nagyságú, szántó művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe 
adja a Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezetnek, melynek 
székhelye 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 14.  

A haszonbérleti díjat 2015. október 1-től - 2016. szeptember 30-ig 
terjedő időszakra 1.250 Ft/AK mértékben állapítja meg.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.3.) Pénzváltó István polgármester: Szintén kéréssel fordult az önkormányzathoz 
Tormási Sándor, hogy a 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha nagyságú szántó művelési ágú 
földterületre megkötött haszonbérleti szerződést az önkormányzat hosszabbítsa 
meg.  
Javasolja az AK mértékét itt is 1.250,- Ft/AK-ban megállapítani és a haszonbérleti 
szerződést 2016. szeptember 30-ig hosszabbítani. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a képviselő-testületi tagok 
egyetértenek javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0141/44 hrsz-ú, 
1,7357 ha nagyságú szántó művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe adja 
Tormási Sándor 6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám alatti lakosnak.  
Javasolja, hogy a haszonbérleti díjat 2015. október 1-től - 2016. szeptember 30-ig 
terjedő időszakra 1.250 Ft/AK mértékben állapítsa meg. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

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

 
53/2015. (VII.15.) határozata 
A 0141/44 hrsz-ú szántó művelési ágú terület 
haszonbérletének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha 
nagyságú szántó művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe 
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adja Tormási Sándor 6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám alatti 
lakosnak.  

A haszonbérleti díjat 2015. október 1-től - 2016. szeptember 30-ig 
terjedő időszakra 1.250 Ft/AK mértékben állapítja meg. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.4.) Pénzváltó István polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A 
képviselő-testület az elmúlt években is támogatta az egyesületet, javasolja 20 e/Ft 
odaítélését az egyesület részére. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot támogatta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását. Javasolja, hogy a 
támogatás mértéke 20 e/Ft legyen, mely összeget a képviselő-testület az egyéb 
működési célú támogatás terhére biztosítsa. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
54/2015. (VII.15.) határozata 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról. 

A támogatás mértéke 20 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
4.5.) Pénzváltó István polgármester: Tormási Zoltán alpolgármester úr tisztelet 
díjának visszaállításával kapcsolatosan kéri a jegyző asszonyt, tájékoztassa a 
képviselő-testületet. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az elmúlt testületi ülésen Tormási Zoltán alpolgármester úr 
kérelmet terjesztett a képviselő-testület elé. Elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt és 
szeretné a nyugdíját megállapíttatni. Ehhez biztosítotti jogviszonnyal nem 
rendelkezhet, ezért kérte 2015. június 23-tól a részére megállapított 157.100,- Ft 
tiszteletdíj szüneteltetését. Nyugdíjának megállapítása folyamatban van, ezért a 
tiszteletdíj visszaállításának akadálya nincsen. 
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Javasolja a képviselő-testületnek Tormási Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának 
2015. július 16-tól történő visszaállítását. 
 
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: 

 
55/2015. (VII.15.) 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 tiszteletdíjának - az 
alpolgármester kérésének megfelelően - 2015. 07. 16-tól történő visszaállítását. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
56/2015. (VII.15.) határozata 
Tormási Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíjának visszaállítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 157.100,- Ft 
tiszteletdíját - az alpolgármester kérésének megfelelően – 2015. 
július 16-tól visszaállítja. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.6.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány pályázat útján mikrobuszt nyert. Kérelemmel fordultak az 
önkormányzathoz, hogy miután a pályázat utófinanszírozott, az önkormányzat 
10.137.248,- Ft kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt biztosítson részükre, melyet 
2015. -ig térítenek meg az önkormányzat részére. Javasolja a kölcsön biztosítását az 
Alapítvány részére. 
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A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a kölcsön 
biztosítását az Alapítvány részére 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet szerint a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány részére 
10.137.248,- Ft kamatmentes, visszatérítendő kölcsön biztosítását. Javasolja, hogy a 
kölcsön visszafizetési határideje 2015. december 15. legyen. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, a jegyző ellenjegyzése mellett, a 
megállapodás aláírására. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
57/2015. (VII.15.) határozata 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány 
részére kamatmentes visszatérítendő kölcsön nyújtása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány kérelmére 
– 10.137.248,- Ft kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt biztosít 
mikrobusz beszerzésére az Alapítvány részére. 

2.) A kölcsön visszafizetési határideje 2015. december 15. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István 
polgármestert a megállapodás aláírására a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

4.7.) Pénzváltó István polgármester: A fogorvosi rendelővel kapcsolatos 
értékbecslés megtörtént. Az épületet 4.200 e/Ft-ra értékelte az értékbecslő. Az árról 
tájékoztattuk Dr. Macsári Máriát, az épületrész tulajdonosát is. Az értékbecslő által 
megállapított érték alapján lehet tárgyalásokat folytatni a doktornővel, melyről a 
későbbiekben tájékoztatja a képviselő-testületet.  
 
4.8.) Pénzváltó István polgármester: A tél beállta előtt a gödrösebb utak javítását 
szeretné elvégeztetni. Ezzel kapcsolatosan jött ajánlat zsákos hideg aszfalttal történő 
burkolásra. Egy szák 2.200,- Ft és 2m2-nyi területre elegendő. Utána járt a hideg 
aszfalttal történő burkolásnak és ezt a módszert nem ajánlották, csak a meleg 
aszfalttal történő javítást, melynek 3.400-3.500,- Ft négyzetmétere. Kéri a képviselő-
testületi tagok állásfoglalását. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Évekkel ezelőtt a Hangár utcában próbálkoztunk a 
hideg aszfaltos megoldással, de sajnos nem sikerült. Újra kellett csinálni az utcát 
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meleg aszfalttal. Elképzelhető, hogy a technológia azóta változott, jobb lett, mint 
lehetőséget ezt is figyelembe kell venni, bár véleménye szerint a meleg aszfaltozás a 
legjobb 
 
Vas Ildikó képviselő: A technológia valóban változhatott, utána kellene járni. 
 
Túri István képviselő: Az aszfaltozást mindenképpen a nyári időszakban kellene 
megoldani. Információt kell beszerezni a hideg aszfaltozással kapcsolatban. 
 
Pénzváltó István polgármester: Utána jár a hideg aszfalttal történő betonozásnak, 
és néhány referencia munkát is megnéz. Akik az utcákat csinálták a községben az 
elmúlt hónap úgy nyilatkoztak, hogy a kátyút körbe kell vágni, kitisztítani és úgy 
javítani, különben nem képeznek egységet a régi aszfalttal. 
 
Túri István képviselő: Ez így igaz, hiszen ezt láthatjuk a közutakon is, főleg itt a 44-
es főúton. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Amennyiben a gödrök ki vannak tisztítva és meleg 
aszfalttal kipótolva, véleménye szerint sokkal tartósabb, mint a hideg aszfalt. 
 
Túri István képviselő: Megítélése szerint is jobb megoldás a meleg aszfaltozás. 
 
Pénzváltó István polgármester: Szintén úgy gondolja, hogy a meleg aszfalttal 
történő javítás a jobb megoldás, és a hideg aszfaltozás kérdését a hallottak alapján 
elveti. 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


