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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 10-
én 17 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Kállai-Szappanos Renáta és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné és Vas Ildikó képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

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 (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.)  Nonprofit üzletrész vételi ajánlatának megtárgyalása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

2.) Ajánlattételi felhívás a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére 
és bölcsődei férőhely létesítésére című konstrukcióhoz kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

3.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
20/2017. (IV.10.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.)  Nonprofit üzletrész vételi ajánlatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

2.) Ajánlattételi felhívás a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére 
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és bölcsődei férőhely létesítésére című konstrukcióhoz kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

3.) Egyebek 
 

1.) Nonprofit üzletrész vételi ajánlatának megtárgyalása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2008. 

július 3-án alakult azzal a céllal, hogy a 2007-2013-as EU-s ciklusban a társégre jutó 

LEADER források felhasználását segítse elő. Az időközbeni jogszabályi változások 

miatt viszont kötelező volt Egyesületi formában tovább működtetni a LEADER Helyi 

Akciócsoportokat, így a Nonprofit Kft. 2012-től érdemi tevékenységet nem végez. 

A működési támogatásból beszerzett eszközök fenntartási ideje lejárt, így 
okafogyottá vált ez a kötöttség is. Szentkirály Község Önkormányzata vételi ajánlatot 
tett a Nonprofit Kft-re, amit a 2017. 03.13-án tartott taggyűlés elfogadott.  

A beszerzett bútorok és más eszközök átadásra kerülnének a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére, így az eredeti célnak megfelelően 
lesznek tovább használva. 

A Kft. tevékenységet nem végez, így bevétele nincs, az éves kötelező kiadások miatt 
az üzleti mérleg negatívba fordult át. Miután a felszámolás plusz kiadással járna a 
legjobb megoldás az lenne, ha valamelyik tagtulajdonos vásárolná meg, aki a 
jövőben működteti is.  

Szentkirály Önkormányzata 15 e/Ft-os ajánlatot tett Nyárlőrinc Önkormányzat 
tulajdonrészére. Javasolja az önkormányzat tulajdonrészének eladását 
 
Kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
tulajdonrész 15 e/Ft-on történő értékesítését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft-ben lévő Nyárlőrinci tulajdonrészét 15 e/Ft-
os eladási áron értékesítse Szentkirály Község Önkormányzata részére, a mellékelt 
Üzletrész adásvételi szerződés-tervezet alapján. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
21/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft-ben lévő  
Nyárlőrinci tulajdonrész értékesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft-ben lévő Nyárlőrinci 
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tulajdonrészét 15 e/Ft-os eladási áron értékesíti Szentkirály 
Község Önkormányzata részére, a mellékelt Üzletrész 
adásvételi szerződés-tervezet alapján. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) Ajánlattételi felhívás a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az 

életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére és 
bölcsődei férőhely létesítésére című konstrukcióhoz kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 

 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai a határozat-terveztet megkapták. 
Az óvoda felújításával kapcsolatosan kell közbeszerzési szakértőt foglalkoztatni. Az 
ajánlati felhívás három pályázó részére kerül kiküldésre és nyert pályázat esetén a 
legkedvezőbb ajánlatot adó kerül majd kiválasztásra. Az óvoda pályázat elbírálása 
még nem történt meg. Azért szükséges a közbeszerzési szakértő kiválasztása, hogy 
a pályázat kedvező elbírálása esetén lerövidítsük az eljárást. Javasolja a képviselő-
testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

Javasolja a képviselő-testületnek a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére és bölcsődei 
férőhely létesítésére című konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátására ajánlattételi felhívás közzétételét. Javasolja, hogy az ajánlattételi 
felhívást a következő három pályázónak - Géczi-Szabó Kft., Bács-Tender Kft, 
Weszely Tamás e.v. - megküldeni, melyek közül – nyert pályázat esetén – a 
legkedvezőbb ajánlatot adó kerüljön kiválasztásra. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
22/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás  
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda 
bővítésére, átépítésére és bölcsődei férőhely létesítésére című 
konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-
1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére, 
átépítésére és bölcsődei férőhely létesítésére című 
konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására  ajánlattételi felhívást tesz közzé a melléklet szerint. 
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2.) Az ajánlattételi felhívást a következő három pályázónak kell 
megküldeni, melyek közül – nyert pályázat esetén – a 
legkedvezőbb ajánlatot adó kerül kiválasztásra:  

1.) Géczi-Szabó Kft. 
6723 Szeged, Malom u. 16/B. 
Levelezési cím: 6791 Szeged Tas u. 29. 
Tel.: 06/70/228-81-58 
E-mail: drjoci76@gmail.com 

2.) Bács-Tender Kft. 
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 
Tel.: 06/70/385-19-45 
E-mail: szlanka.tamás@bacstendee.hu 

info@bacstender.hu 

3.) Weszely Tamás e.v. 
6900 Makó Apaffy u. 17/b. 
Tel.: 06/20/995-22-78 
E-mail: weszely.tamás@live.com 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
3. Egyebek 
 
3.1.) Zayzon Jenőné jegyző: Az Önkormányzatnak minden évben március 31-ig el 
kell készíteni az az évre vonatkozó közbeszerzési tervét. A Közbeszerzési Tervben 
fel kell tüntetni, hogy abban az évben milyen beruházásokat szeretnénk 
megvalósítani. A Közbeszerzési Terv módosítható.  
A Közbeszerzési Tervben szerepel az óvoda felújítására, bölcsőde kialakítására 
beadott pályázat, mely 260 millió forint és nyílt eljárás keretében fog zajlani. A 
külterületi földutak felújítása 90 millió forint, a Református imaház felújítása 45 millió 
forint, ezek is a nyílt eljárás szabályai szerint kerülnek lefolytatásra. Pályázati kiírás 
jelent meg a közfeladatot ellátó ingatlanok felújítására. Miután a Polgármesteri 
Hivatal is közfeladatot lát el, szeretnénk pályázni a felújítására 30 millió forint 
értékben, mely szintén nyílt eljárás keretében zajlana. 
 
Pénzváltó István polgármester: A felújításba beletartozik a nyílászárók cseréje, 
fűtéskorszerűsítés, szigetelés.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A pályázat támogatottsága 75%-os és 30 millió forintra 
lehet maximum pályázni. Az önkormányzat az ez évi költségvetésébe a hivatal 
felújítására 24 millió forint önrészt tervezett be.  

Javasolja a képviselő-testületnek a melléklet szerint a 2017. évi közbeszerzési terv 
elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján 
az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének melléklet szerinti elfogadását. 
Javasolja, hogy a módosítás és a módosítás eredményeképpen a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása a polgármester feladata legyen. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.  

mailto:drjoci76@gmail.com
mailto:szlanka.tamás@bacstendee.hu
mailto:info@bacstender.hu
mailto:weszely.tamás@live.com
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
23/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 
2017. évi Közbeszerzési Terve 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § 
(1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2017. évi 
Közbeszerzési Tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

2.) A Közbeszerzési Terv módosítása, és a módosítás 
eredményeképpen a közbeszerzési eljárás lefolytatása a 
Polgármester feladata. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

Melléklet a 23/2017. (IV.10.) Kt. határozathoz 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Közbeszerzési terve  

2017. költségvetési évre 
 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

Becsült érték  
(általános 

forgalmi adó 
nélkül Ft-ban) 

Tervezett 
eljárástípus 

Eljárás tervezett 
megindítása 

I. Árubeszerzés    

- - - - 

II. Építési beruházás    

A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának felújítása 

40.000.000,- Ft 

A nyílt eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó 
szabályainak a Kbt. 115. 
§-ában foglalt 
eltérésekkel történő 
alkalmazásával 
lefolytatott eljárás, 
tekintettel arra, hogy az 
építési beruházás 
becsült értéke nem éri el 
a háromszázmillió 
forintot.   

2017. III. 
negyedév 

Külterületi földutak felújítása 
90.000.000,- Ft 

A nyílt eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó 
szabályainak a Kbt. 115. 
§-ában foglalt 
eltérésekkel történő 
alkalmazásával 
lefolytatott eljárás, 
tekintettel arra, hogy az 
építési beruházás 
becsült értéke nem éri el 
a háromszázmillió 
forintot.   

2017. III. 

negyedév 
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Óvoda felújítása, bölcsőde kialakítása 
260.000.000,- Ft 

A nyílt eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó 
szabályainak a Kbt. 115. 
§-ában foglalt 
eltérésekkel történő 
alkalmazásával 
lefolytatott eljárás, 
tekintettel arra, hogy az 
építési beruházás 
becsült értéke nem éri el 
a háromszázmillió 
forintot.   

2017. III. 

negyedév 

Református imaház felújítása 
45.000.000,- Ft 

A nyílt eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó 
szabályainak a Kbt. 115. 
§-ában foglalt 
eltérésekkel történő 
alkalmazásával 
lefolytatott eljárás, 
tekintettel arra, hogy az 
építési beruházás 
becsült értéke nem éri el 
a háromszázmillió 
forintot.   

2017. III. 

negyedév 

III. Szolgáltatás megrendelés    

 
- 

- - - 

 
 

*** 
 
3.2.) Zayzon Jenőné jegyző: A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatási 
kérelmet nyújtott be. Kérelmükben 2.000 e/Ft támogatást szeretnének a labdarúgó 
club részére, melyet a működéshez és TAO pályázat önerejéhez szeretnének 
felhasználni. A Sport Club az előző évi támogatással elszámolt. Javasolja az összeg 
biztosítását. 
 
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 a Nyárlőrinci 
Labdarúgó Sport Club 2.000 e/Ft-tal történő támogatását az egyéb működési célú 
támogatás terhére. Javasolja, hogy a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club a támogatási 
összeggel 2017. december 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.  
 

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

 
 
24/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport 
Club támogatása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatásáról.  

A támogatás mértéke 2.000 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubnak a támogatási összeggel 
2017. december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

 
3.3.) Zayzon Jenőné jegyző: A Római Katolikus Egyház nevében Ágoston Atya a 
Római Katolikus Templom belső felújításához anyagi támogatásért fordult az 
önkormányzathoz. Támogatási kérelmében előadta, hogy a templom belső felújítása 
halaszthatatlan, a belső lábazatvizesedés, festék- és vakolathullás, födém 
szerkezetének rossz állapota miatt. A belső tér felújítására pályázati lehetőség nincs. 

A felújítás várható bekerülési költsége 11.676.320,- Ft, mely három forrásból tevődik 
össze: 33% önerő 3.900.000,- Ft, 33% Érseki Hivataltól kapott kamatmentes kölcsön 
3.900.000,-Ft, 33% Érseki Hivatal által folyósított vissza nem térítendő kölcsön 
3.900.000,- Ft. Az egyház az önerő biztosításához kéri az önkormányzat anyagi 
segítségét. 

A pénzügyi bizottság ülésén módosító indítvány hangzott el a támogatási összegre 
vonatkozóan, 2.000 e/Ft összegre.  
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, kéri 
az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a módosító javaslattal 
egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Római Katolikus Egyházközség 2.000 e/Ft-tal történő támogatását, az általános 
tartalék terhére biztosítsa, mely összeggel 2017. december 31-ig számoljon el. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
25/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
A Nyárlőrinci Római Katolikus  
Egyházközség támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Római Katolikus Egyházközség támogatásáról. 
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A támogatás mértéke 2.000 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az általános tartalék terhére biztosítja, mely összeg felhasználásáról 
2017. december 31-ig elszámolással tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.4.) Zayzon Jenőné jegyző: A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület, az előző évhez 
hasonlóan, 400 e/Ft támogatási kérelmet nyújtott be. A támogatást a 164 fős 
egyesület működéséhez kérték. Az egyesület a tavalyi évi támogatással elszámolt.  
Javasolja az Egyesület 400 e/Ft-tal történő támogatását, hiszen nagymértékben 
hozzájárulnak a község megfelelő közbiztonságának megteremtéséhez. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Polgárőr Egyesület 400 e/Ft-tal történő támogatását az egyéb működési célú 
támogatás terhére. Javasolja, hogy a Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület a támogatási 
összeggel 2017. december 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
26/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 

Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatásáról.  

A támogatás mértéke 400 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesületnek a támogatási összeggel 2017. 
december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.5.) Zayzon Jenőné jegyző: Szintén támogatási kérelmet nyújtott be a Nyárlőrinc 
az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány. Az alapítvány 500 e/Ft-os támogatási 
igényt nyújtott be, melyet a mikrobusz fenntartására, üzemeltetésére szeretnének 
felhasználni. Az alapítvány a tavalyi évi támogatásból 220.587,- Ft-ot nem használt 
fel, melyet ebben az évben szeretnének felhasználni. 
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Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány az előző évben fel nem 
használt 220.587,- Ft összeget a 2017. gazdálkodási évben felhasználhassa. 
Javasolja, hogy a pályázaton nyert NHT-410 rendszámú mikrobuszának 
üzemeltetési és fenntartási költségeihez, 2017. évre 500 e/Ft támogatást nyújtson, 
mely összeget az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa. Javasolja, hogy 
az Alapítvány a fenti összegekkel 2017. december 31-ig számoljon el. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
27/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért  
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott, 
hogy a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány az 
előző évben fel nem használt 220.587,- Ft összeget a 2017. 
gazdálkodási évben felhasználhatja. 

A Képviselő-testület a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 rendszámú mikrobuszának 
üzemeltetési és fenntartási költségeihez, 2017. évre 500 e/Ft 
támogatást nyújt, mely összeget az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítja.  

Az Alapítvány a fenti összegekkel 2017. december 31-ig elszámolási 
kötelezettséggel tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.6.) Zayzon Jenőné jegyző: Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 150 e/Ft-.os 
támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Buzás János Futóverseny megtartásához 
szeretnének felhasználni. Az Alapítvány az előző évi támogatással elszámolt. 
Javasolja az összeg biztosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Egészséges 
Ifjúságért Alapítvány 150 e/Ft-tal történő támogatását, a Buzás János Futóverseny 
megtartásához, az egyéb működési célú támogatás terhére. Javasolja, hogy az 
Egészséges Ifjúságért Alapítvány a támogatási összeggel 2017. december 31-ig 
számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
28/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Egészséges Ifjúságért Alapítvány 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Egészséges Ifjúságért Alapítvány támogatásáról, a Buzás János 
Futóverseny megtartásához. 

A támogatás mértéke 150 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

Az Egészséges Ifjúságért Alapítványnak a támogatási összeggel 
2017. december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

3.7.) Zayzon Jenőné jegyző: Megalakult a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
melyet már be is jegyzett a bíróság. Szintén támogatást szeretnének, melynek 
összege 800 e/Ft. A javasolt támogatási összeg most 400 e/Ft. Az Egyesület 
beindulása után, amennyiben szükségük lesz még támogatásra, nyújthatnak be 
újabb kérelmet, melyet a testület megtárgyal.  
 
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelem is 400 e/Ft támogatást kért az 
önkormányzattól, de Marozsi András tü. alezredes, kirendeltség vezető – 
polgármester úrral történt személyes találkozásuk alkalmával – lemondott a 
támogatási összegről az újonnan megalakult Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
javára. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinc 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 400 e/Ft-tal történő támogatását, az egyéb működési 
célú támogatás terhére. Javasolja, hogy a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 
támogatási összeggel 2017. december 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
29/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület támogatása 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 

Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról.  

A támogatás mértéke 400 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a támogatási összeggel 
2017. december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.8.) Zayzon Jenőné jegyző: A Medicopter Alapítvány – a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. támogatója – támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A 
sürgősségi ellátás során a magyar légimentők az egész ország területén évről vére 
egyre több életet tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott 
megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Jelenleg több eszköz, motoros szívó, 
lapáthordágy, infúziós pumpa, intraosszeális eszköz és sürgősségi kézi ultrahang 
készülék megvásárlásához kérik a segítséget. A javasolt támogatási összeg a tavalyi 
évhez hasonlóan 50 e/Ft. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István képviselő: A pénzügyi bizottság a javasolt támogatás összeggel 
egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Medicopter 
Alapítvány 50 e/Ft-tal történő támogatását, az egyéb működési célú támogatás 
terhére. Javasolja, hogy a Medicopter Alapítvány a támogatási összeggel 2017. 
december 31.-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
30/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Medicopter Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Medicopter Alapítvány támogatásáról. 
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A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel 
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2017. december 31-ig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.9.) Zayzon Jenőné jegyző: A Maspex Olympos Kft. kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, mely a jegyzőkönyv melléklete. Kérelme lényege hogy tervezi a 
saját ipari szennyvíz tisztító állomás megépítését, valamint esővíz elvezetését az 
Alpár-Nyárlőrinc mezőgazdasági csatornába. Ezeknek a beruházásoknak egy része 
érinti a vasút melletti területet, miután át kell fúrni a vasút alatt. A területek 
tulajdonosa a Magyar Állam, használója pedig a Magyar Államvasút. Kérésük, hogy 
az Önkormányzat kérje a MÁV-tól a tulajdonosi hozzájárulást és utána átruháznánk a 
Maspex Olymposra.  

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Maspex Olympos Kft. saját ipari 
szennyvíz tisztító állomás beruházását, illetve az esővíz elvezetését, és vizsgálja 
annak lehetőségét, hogy milyen jogi lépéseket tehet ennek megvalósítása ügyében. 

A Maspex Olympos Kft. kérte továbbá, hogy az esővíz elvezető rendszerhez 
kapcsolódó csövek lefektetése érinti a Dózsa Gy., Nyár és Ősz utcákat, melyre 
útszolgalmi jog biztosítását kéri. Az útszolgalmi jog megadása külön megállapodás 
alapján történhet. 

Javasolja a képviselő-testületnek a támogatás és az útszolgalmi jog biztosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa 
a Maspex Olympos Kft. törekvését saját ipari szennyvíz tisztító telep megépítéséhez 
valamint az esővíz elvezetését az Alpár-Nyárlőrinc mezőgazdasági csatornába, 
illetve vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen jogi lépéseket tehet ennek 
megvalósítása ügyében. Javasolja, hogy a képviselő-testület útszolgalmi jogot 
biztosítson - a Dózsa Gy., Nyár és Ősz utcákra tekintettel, ahol az esővíz elvezető 
rendszer csövei lefektetésre kerülnek - külön megállapodás alapján. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
31/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Maspex-Olympos Kft. törekvéseinek  
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
a Maspex Olympos Kft. törekvését saját ipari szennyvíz tisztító 
telep megépítéséhez valamint az esővíz elvezetését az Alpár-
Nyárlőrinc mezőgazdasági csatornába, illetve vizsgálja annak 
lehetőségét, hogy milyen jogi lépéseket tehet ennek 
megvalósítása ügyében. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2017. április 10. napján 14. 

2.) A Képviselő-testület útszolgalmi jogot biztosít - a Dózsa Gy., Nyár 
és Ősz utcákra tekintettel, ahol az esővíz elvezető rendszer 
csövei lefektetésre kerülnek - külön megállapodás alapján. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

(Tormási Zoltán alpolgármester egyéb elfoglaltságára tekintettel az ülésről távozott.) 
 
3.10.) Pénzváltó István polgármester: A Szuperinfó nevű újság elindított Vidéki Infó 
nevű újságját, melyben a vidéket próbálják lefedni. Postaládás terjesztési területe 
Kunszentmiklós, Szabadszállás, Solt, Kiskőrös, Kecel, Soltvadkert, Orgovány, 
Ladánybene, Kerekegyháza, Tiszakécske, Lakitelek, Nyárlőrinc. Lerakati portállal 
terjesztett terület Felsőlajos, Kunbaracs, Kunadacs, Fülöpháza, Fülöpszállás, 
Tengőd.  
 
Az újság hirdetéseket is tartalmaz és önkormányzatok esetében kedvezményt ad a 
hirdetésekre. Egy hirdetés 1/3 oldallal 30%-os kedvezménnyel 56.200,- Ft + Áfa, 3-4 
megjelentetés esetén a kedvezmény 40%, azaz 45.600,- Ft + Áfa, 5-10 
megjelentetés esetén a kedvezmény 50%. Nyárlőrinc éljen-e ezzel a lehetőséggel?  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István képviselő: A pénzügyi bizottság nem kívánt élni a hirdetés 
lehetőségével. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Vidéki 
Infó újságban történő hirdetés lehetőségével ne éljen. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
32/2017. (IV.10.) Kt. határozat 
Vidéki Infó újságban történő hirdetés 
elvetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidéki Infó 
újságban történő hirdetési lehetőséggel nem kíván élni.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
3.11.) Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt testületi ülésen szó volt a Dózsa 
Gy. utcán lévő járda felújításáról. Miután a járda a Tavasz utcától kezdődne és a 
temetőt is érintené, véleménye szerint először a temető kerítését kellene megcsinálni 
és utána kialakítani a járdát.  
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Túri István képviselő: Szakmailag így lenne helyes. A vállalkozót meg kell kérdezni, 
hogy a 2018. évre a kerítés építésére vállalt kötelezettségét 2017. évben teljesíteni 
tudja-e. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kerítés építését meg lehetne előlegezni, és a 
vállalkozó utólag fizetné ki. Esetleg megoldható lenne, hogy a Dózsa Gy. utcai 
szakaszt, ahol járda felújításra kerülne, az önkormányzat csinálja meg és a 
vállalkozó a Nefelejcs utcai részt készítené el.  
 

Túri István képviselő: Ezzel kapcsolatosan mindenképpen a vállalkozóval kell 

egyeztetni, után lehet eldönteni, hogyan tovább. 

 

3.12.) Pénzváltó István polgármester: Három utca, a Tavasz, Ősz és az Orgona 

utcának már megvan az útalapja. Ugyan az a cég most vállalná kb. 7,5 millió forintért 

4 mm vastagságban AC11 minőségű aszfalttal az aszfaltozást. A jelenlegi útalapra 

még van garancia. Kéri a testület állásfoglalását.  

 

Túri István képviselő: A három utca aszfaltozása belefér ebbe az összegbe? 

 

Pénzváltó István polgármester: Úgy számoltuk, hogy 3.000,- Ft/m2 és az belefér 

ebbe az összegbe.  

 

Túri István képviselő: Melyik cég készítené az utat? 

 

Pénzváltó István polgármester: Akik az alapot is készítették. 

 

Túri István képviselő: Véleménye szerint máshonnan is kellene árajánlatot kérni, 

például a MegaSped Kft-től, akik a Rákóczi utca aszfaltozását készítették. 

 

3.13.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, minden 

önkormányzati épületre kötelező elkészíteni az energetikai tanúsítványt, mert e 

nélkül már nem adható be pályázat. 

 

Túri István képviselő: Tapasztalatból mondja, hogy egy ilyen tanúsítvány 

elkészítése nem kevés anyagi ráfordítást igényel, de ha szükséges el kell készíttetni.  

 

3.14.) Turi István képviselő: Van-e valamilyen hír a külterületi földutak felújítására 

beadott pályázattal kapcsolatosan? 

 

Pénzváltó István polgármester: Annyit tudunk csak, hogy a pályázatot befogadták. 

Az utak átminősítése folyamatban van, mind a Közút, mind az MNV részéről voltak 

már kinn megtekinteni a helyszínt. 
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3.15.) Turi István képviselő: Érdeklődni szeretne, hogy a Nyárlőrinci Víziközmű 

Társulat meddig fog még működni? 

 

Zayzon Jenőné jegyző: A Társulatnak április végén lesz ülésen, Gyulai László elnök 

úr kezdeményezni fogja az elszámolási eljárás megindítását. 

 

3.16.) Turi István képviselő: Megkereséssel éltek felé, hogy az állati hullatároló 

konténer mikor kerül a végleges helyére a szennyvíztisztító telepre? 

 

Pénzváltó István polgármester: Az alap már készen van, a kamerarendszert is 

felszerelték, élesítve van, már csak a kerítés oszlopait kell a murvás földbe stabilan 

elhelyezni.  

 

3.17.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, 

hogy Szarka Balázs az Univer vezérigazgatója az Univer mögötti területet 

határozatlan időre, térítés mentesen használatra átadja az önkormányzat részére. Az 

átvett terület bekerítés és füvesítés után az óvoda udvarát fogja növelni. 

 

 

Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 

képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette. 

 

 

 

 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 

polgármester              jegyző 


