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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
szeptember 8-án 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, 

Szappanos Renáta, Forgó Istvánné, Hajagos Antal és Túri István 
képviselők. 

 
Távol van: Vas Ildikó 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.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.)  Bácsvíz Zrt. 2017-2031 közötti gördülő fejlesztési terve 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.)  Némethné Rácz Emőke kinevezése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.)  Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.)  Zárt ülés 

6.)  Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2016. (IX.8.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.)  Bácsvíz Zrt. 2017-2031 közötti gördülő fejlesztési terve 
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Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.)  Némethné Rácz Emőke kinevezése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.)  Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.)  Zárt ülés 

6.)  Egyebek 
 

1.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Újból lehetőség van szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére. Mint az elmúlt években, az 
önkormányzat most is szeretne pályázni kemény tűzifára. Az ehhez szükséges önerő 
320.040,- Ft. A határozatnak nem csak azt kell tartalmaznia, hogy biztosítja az 
önerőt, hanem hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem 
kér. 

Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés szerint a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a pályázat 
benyújtását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a Szociális célú tűzifa 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt benyújtását. 
Javasolja, a Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2016. évi 
igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag megvásárlását követő 10. 
napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza.  
Javasolja, a Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület keményfa esetén 320.040,- Ft önerőt biztosítson 
az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
73/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
Szociális célú tűzifa vásárlásához 
támogatás igénylése 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a 
Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra igényt nyújt be. 

1.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 
2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben 
szabályozza. 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

3.) A Képviselő-testület keményfa esetén 320.040,- Ft önerőt biztosít 
az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) Bácsvíz Zrt. 2017-2031 közötti gördülő fejlesztési terve 
 
Pénzváltó István polgármester: A Bácsvíz Zrt. elkészített a 2017-2031 közötti 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét, mely az ivóvíz és 
szennyvízcsatornára vonatkozik. A rendszer tulajdonosa az önkormányzat a 
működtető pedig a Bácsvíz. A gördülő fejlesztési terv szorosan kapcsolódik az 
ivóvízminőség-javító programhoz. A Bácsvíz Zrt-nek a terv elkészítése kötelező. 
Ebben az anyagban vetítik előre, hogy milyen jellegű javításokat, cseréket kell 
végrehajtani az elkövetkező években, melyeknek a fedezete a Bácsvíz által adott 
bérleti díj.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, a Bácsvíz Zrt. 2017-2031. közötti időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervének – mely Nyárlőrinc közműves ivóvízellátásával 
és szennyvízelvezetésével és – tisztításával kapcsolatos – elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
74/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
Bácsvíz Zrt 2017-2031 közötti gördülő fejlesztési 
tervének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt. 
2017-2031. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét – 
mely Nyárlőrinc közműves ivóvízellátásával és 
szennyvízelvezetésével és – tisztításával kapcsolatos - elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) Némethné Rácz Emőke kinevezése 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyző asszonyt, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Varga Jánosné orvos-írnok nyugdíjba vonult, de nyugdíjba 
vonulása előtt fel kellett menteni egy bizonyos ideig a munkavégzés alól. A felmentés 
idejére Némethné Rácz Emőke került a helyére.  
A helyettesítés ideje alatt munkáját jól végezte, szakmai felettese, a háziorvos, 
munkáját jónak ítélte. Az orvos-írnok kinevezés a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik, a Kjt. 83/A. §-a alapján. 
Javasolja a képviselő-testületnek Némethné Rácz Emőke 2016. szeptember 9-től 
történő kinevezését közalkalmazottnak, a közalkalmazotti bértábla szerinti bruttó 
129.000,- Ft-os bérrel. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Némethné Rácz 
Emőkét 6032 Nyárlőrinc Rákóczi u. 18. szám alatti lakost a Kjtv. 83/A. §-a alapján 
2016. szeptember 9-től, határozatlan időre, egyéb egészségügyi asszisztensnek 
(orvos-írnok) nevezze ki közalkalmazotti jogviszonyban. Javasolja, hogy a Képviselő-
testület Némethné Rácz Emőke részére – a közalkalmazotti bértábla szerint – havi 
129.000,- Ft-os bruttó bért biztosítson. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
75/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
Némethné Rácz Emőke orvos-írnok 
kinevezése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Némethné Rácz Emőke 6032 Nyárlőrinc Rákóczi u. 18. szám 
alatti lakost a Kjtv. 83/A. §-a alapján 2016. szeptember 9-től, 
határozatlan időre, egyéb egészségügyi asszisztensnek (orvos-
írnok) nevezi ki közalkalmazottnak. 

A Képviselő-testület Némethné Rácz Emőke részére – a 
közalkalmazotti bértábla szerint – havi 129.000,- Ft-os bruttó 
bért biztosít. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
4.) Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi beszámolója 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
megküldte 2015. évről szóló beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatosan szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 
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Javasolja a képviselő-testületnek az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
76/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. 
évi beszámolójának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

 
Pénzváltó István polgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el. 
 

 
 
A nyílt ülés 1720 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a 
zárt ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen egy napirendi pont került megtárgyalásra. Egy 
Agrárkamarai állásfoglalással szemben előterjesztett kifogás elbírálása.  
 
 
6.) Egyebek 
 
6.1.) Pénzváltó István polgármester: 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 1.250,- Ft/AK-ban megállapítani és a haszonbérleti 
szerződést 2017. szeptember 30-ig meghosszabbítani. 

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, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha nagyságú szántó művelési ágú területet továbbra is 
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haszonbérbe adja Tormási Sándor 6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám alatti 
lakosnak.  
Javasolja, hogy a haszonbérleti díjat 2016. október 1-től - 2017. 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: 

 
79/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
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 
adja Tormási Sándor 6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám alatti 
lakosnak.  

A haszonbérleti díjat 2016. október 1-től - 2017. szeptember 30-ig 
terjedő időszakra 1.250 Ft/AK mértékben állapítja meg. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.2.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány pályázaton nyert mikrobuszának üzemeltetési költségeihez kellene 
hozzájárulni az önkormányzatnak. Javasolja 400 e/Ft támogatás biztosítását, mellyel 
az Alapítványnak 2016. december 31-ig kell elszámolni. Az előző évi támogatás 
összegével az alapítvány elszámolt, ezért javasolja a kért összeg biztosítását. 
 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Turi István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta az Alapítvány 
támogatását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 
rendszámú mikrobusz üzemeltetési és fenntartási költségeihez 400 e/Ft támogatást 
nyújtson, mely összeget az általános tartalék terhére biztosítson. Javasolja, hogy az 
Alapítvány 2016. december 31-éig számoljon el az összeggel. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
80/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
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Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyárlőrinc 
az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány pályázaton nyert NHT-
410 rendszámú mikrobusz üzemeltetési és fenntartási költségeihez 
400 e/Ft támogatást nyújt, mely összeget az általános tartalék 
terhére biztosítja, 2016. december 31-ei elszámolási kötelezettség 
mellett. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.3.) Pénzváltó István polgármester: A községben működő kamerarendszer már 
elég elavult. Korábbi képviselő-testületi ülésen már volt szó róla, hogy a víztoronyra 
kerülne egy fejállomás, valamint a szennyvíz-telephez – ahová az állat hullatároló 
konténert szeretnénk kivitetni – és a Majori állomásnál lévő szeméttároló 
konténerhez is kerülne kamera a felújítás alkalmával. A 3Lan Bt., akik a 
kamerarendszert működtetik, javítják 641.464,- Ft-os árajánlatot adott, melyben 
benne van a fejállomás átszerelve, bővítve, beüzemelve, valamint egy 
visszaszámlálós szerver, mely 16 kamerát tud kiszolgálni.  
Leader pályázat kertében talán lesz lehetőség kamerarendszer kialakítására 
pályázni, de ennek a pályázatnak a kiírására talán decemberben kerülne sor, tehát 
maximum jövő év közepére lenne belőle valami. Javasolja a képviselő-testületnek az 
összeg biztosítását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az összeg 
biztosítását. 
 
Pénzvált István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a község területén 
működő térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére – a 3Lan Bt. árajánlatát 
elfogadva – 641.464,- Ft összeget biztosítson, az általános tartalék terhére. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
81/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
Községben működő térfigyelő 
kamerarendszer felújítása, bővítése 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 
területén működő térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére 
– a 3Lan Bt. árajánlatát elfogadva – 641.464,- Ft összeget biztosít, 
az általános tartalék terhére. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
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Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.4.) Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület már tárgyalta az elmúlt 
évben a Lakiteleki társulás felé fennálló tartozás kérdését, és akkor a testület úgy 
határozott, hogy az évekre visszamenőleg megállapított tartozást – 26.083 e/Ft-ot - 
nem ismeri el. Az étkezési normatív támogatást Lakitelek két helyen szerepeltette 
bevételként, ebből adódott a későbbiekben a hiány. Ezt a tartozást sem Nyárlőrinc, 
sem a társulás másik tagja, Tiszaug nem ismeri el. Lakitelek Önkormányzata 
elküldött egy megállapodás tervezetet, melyben a tartozás összegét négy évre 
elosztva, évenként 6.546.500,- Ft-os fizetési kötelezettség mellett egyenlíthetné ki 
Nyárlőrinc. Amennyiben az önkormányzat a megállapodást nem írja alá, az ügyet 
bíróságra viszik.  
 
Az elmúlt évben és jelenleg is azon az állásponton van, hogy Nyárlőrinc nem tartozik 
a Lakiteleki Önkormányzatnak, és ezt az összeget az önkormányzat ne fizesse ki.  

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Lakitelek gesztorságával működő Tisza-
menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által Nyárlőrinc Önkormányzata részére 
visszamenőleg megállapított tartozást – 26.186 e/Ft-ot - ne ismerje el, és a 
megküldött megállapodás-tervezetet ne fogadja el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
82/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás  
által megállapított tartozás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Lakitelek gesztorságával működő Tisza-menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által Nyárlőrinc 
Önkormányzata részére visszamenőleg megállapított tartozást         
– 26.186 e/Ft-ot - nem ismeri el, és a megküldött megállapodás-
tervezetet nem fogadja el, illetőleg nem írja alá. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.5.) Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzatok részére új számítógépes 
rendszert – az ASP-t - dolgoztak ki, melyet 2017. január 1-től kell alkalmazni az 
adóban és a gazdálkodáson. A rendszer kialakítására, az internetes rendszer 
felújítására pályázatot lehet benyújtani hat millió forint erejéig. Miután a rendszer 
alkalmazása kötelező, javasolja a pályázat benyújtását  
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Javasolja pályázat benyújtását számítógépes ASP rendszer kialakítására, mely 
pályázat 100 %-os támogatottságú. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
83/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása ASP rendszer kialakítására 

 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be számítógépes ASP rendszer kialakítására, mely pályázat 
100 %-os támogatottságú.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.6.) Túri István képviselő: Az elmúlt ülésen döntött a testület sportparkra történő 
pályázat benyújtásáról. Kérdezi, hogy sikerült-e beadni a pályázatot? 
 
Pénzváltó István polgármester: Igen a pályázat benyújtásra került. 
 
6.7.) Túri István képviselő: Az elmúl hétvégén került sor a községben a szüreti 
felvonulásra és bálra. Mindenhonnan nagyon pozitív visszajelzések érkeztek. Ez 
úton szeretné megköszönni a jegyző asszonynak, polgármester úrnak, a 
dolgozóknak és a rendezvény megvalósításában közreműködőknek a munkáját. 
Nagyon jól sikerült rendezvény volt.  
 
Pénzváltó István polgármester: A legnagyobb dolog a hihetetlen összefogás, amit 
tapasztalni lehetett. Le a kalappal a község előtt.  
 
Túri István képviselő: Ez a rendezvény mindenki megelégedettségére szolgált.  
 
6.8.) Pénzváltó István polgármester: A pénzügyi bizottság ülésén felvetődött, hogy 
a külterületi földutak szélén lévő sarjak, faágak vágásához, ritkításához szükség 
lenne megfelelő szerszámokra, mert nem igen lehet közlekedni. Nemrégen az egyik 
külterületi út mellett lévő olajbogyó fa ágait metszették le magassági ágnyesővel. 
Véleménye szerint az önkormányzatnak szüksége lenne ilyen szerszámra, be 
kellene ruházni egyre. A magassági ágnyeső bekerülési költsége körülbelül 300 e/Ft.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta 300 e/Ft keretösszeg 
biztosítását.  
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek 300 e/Ft 
keretösszeget biztosítását stihl magassági ágnyeső vásárlására, az általános tartalék 
terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző 

 

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

 
84/2016. (IX.8.) Kt. határozat 
Pénzeszköz biztosítása stihl magassági  
ágnyeső beszerzésére 
 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 300 e/Ft 
keretösszeget biztosít stihl magassági ágnyeső vásárlására, az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 


