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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
szeptember 27-én 18 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Kállai-

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

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Szabóné Gazsi Márta 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 (7) 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 2019. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatához történő csatlakozás 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
állomás épületének felújításához kapcsolódó szerződés megkötése a 
GRANDBAU-KER Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
buszöböl felújításához, biciklitároló kialakításához kapcsolódó 
szerződés megkötése a MEGA-SPED Kft-vel kivitelezési feladatok 
elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
fedett kerékpártároló telepítésére ajánlattételi felhívás 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Pályázat benyújtása a „Rendkívüli Önkormányzati támogatás-2018” 
című pályázati kiírásra 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Zárt ülés 

7.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
60/2018. (IX.27.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A 2019. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatához történő csatlakozás 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
állomás épületének felújításához kapcsolódó szerződés megkötése a 
GRANDBAU-KER Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
buszöböl felújításához, biciklitároló kialakításához kapcsolódó 
szerződés megkötése a MEGA-SPED Kft-vel kivitelezési feladatok 
elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
fedett kerékpártároló telepítésére ajánlattételi felhívás 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Pályázat benyújtása a „Rendkívüli Önkormányzati támogatás-2018” 
című pályázati kiírásra 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Zárt ülés 

7.) Egyebek 
 

1.) A 2019. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatához történő csatlakozás 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó 
anyagot megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

A kérdést az egészségügy és szociális bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Forgó Istvánné egészségügyi és szociális bizottság elnöke: A bizottság javasolta 
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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61/2018. (IX.29.) Kt. határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
ösztöndíj-pályázathoz való csatlakozás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni 

kíván az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2019. évi fordulójához, valamint vállalja a meghirdetett Általános 
Szerződési Feltételek betartását. 
Felhatalmazza Nyárlőrinc Község Polgármesterét a csatlakozási 
nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: 2018. október 3. 
 

2) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete elrendeli a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírásának az Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján való 
kihirdetését. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2018. október 4. 
 

3) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
elmúlt két év tapasztalatai szerinti átlag-összeg a 2019. évi 
költségvetésben kerüljön betervezésre. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet előkészítése 

4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a benyújtott pályázatok 
bírálati folyamatának és az azt követő teendők szakszerű 
elvégzésének ellenőrzésére. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2018. december 6. - 2018. december 10. 

 
2.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás 

épületének felújításához kapcsolódó szerződés megkötése a GRANDBAU-
KER Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 

 
Pénzváltó István polgármester: Az Önkormányzat a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás épületének felújításához 
kapcsolódóan – az előző ajánlatok érvénytelenítése miatt – másodszor is ajánlattételi 
felhívást tett közzé, három gazdasági szereplő részére. Mindhárom ajánlattevő 
megtette ajánlatát. A Baupiktor Kft. bruttó 19.998.536,- Ft-os, a Grandbau-Ker Kft. 
bruttó 18.461.803,- Ft-os míg a Varga-Vent Kft. 20.541.426,- Ft-os ajánlatot adott. A 
kiírásban úgy szerepelt, hogy a legalacsonyabb ajánlatot adóval köt szerződést az 
önkormányzat. A három ajánlattevő közül a legalacsonyabb árajánlatot a Grandbau-
Ker Kft. adta, ezért javasolja velük megkötni a szerződést a kivitelezési feladatokra. 
Javasolja továbbá, hogy a megemelkedett anyagköltségekre tekintettel az 
önkormányzat a projekt megvalósításához 4.143.760,- Ft önerőt biztosítson. 
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A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a projekt 
megvalósításához szükséges saját erő biztosításával. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás épületének 
felújításához kapcsolódóan a kivitelezési feladatok elvégzésére a GRANDBAU-KER 
Kft-vel - a 14.536.853,- Ft+ÁFA, összesen 18.461.803,- Ft-os árajánlata alapján – a 
szerződés megkötését. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a szerződés megkötésére a jegyző ellenjegyzése mellett. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
projekt megvalósításához 4.143.760,- Ft saját erőt biztosítson – a plusz költségek 
miatt - az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
62/2018. (IX.27.) Kt. határozat 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
állomás épületének felújításához kapcsolódó szerződés megkötése 
a GRANDBAU-KER Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
projekten belül állomás épületének felújításához kapcsolódóan a 
kivitelezési feladatok elvégzésére a GRANDBAU-KER Kft-vel - 
a 14.536.853,- Ft+ÁFA, összesen 18.461.803,- Ft-os árajánlata 
alapján - szerződést köt. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 

3.) A Képviselő-testület a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekt megvalósításához 
4.143.760,- Ft saját erőt biztosít – a plusz költségek miatt - az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

3.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
buszöböl felújításához, biciklitároló kialakításához kapcsolódó szerződés 
megkötése a MEGA-SPED Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 

 
Pénzváltó István polgármester: Szintén a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl felújításának, biciklitároló 
kialakításának megvalósításához a kivitelezési feladatok elvégzéséhez 
kapcsolódóan – az előző ajánlatok érvénytelenítése miatt – másodszor is ajánlattételi 
felhívást tett közzé az önkormányzat, három gazdasági szereplő részére. Mindhárom 
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ajánlattevő megtette ajánlatát. A Prím-Út Kft. bruttó 19.785.595,- Ft-os, a Fehér és 
Fehér Útépítő Kft. bruttó 20.916.383,- Ft-os míg a Mega-Sped Kft. 18.932.544,- Ft-os 
ajánlatot adott. A kiírásban itt is úgy szerepelt, hogy a legalacsonyabb ajánlatot 
adóval köt szerződést az önkormányzat. Jelen esetben a Mega-Sped Kft. adta a 
legalacsonyabb árajánlatot, ezért javasolja velük megkötni a szerződést a kivitelezési 
feladatokra. Javasolja továbbá, hogy a megemelkedett anyagköltségekre tekintettel 
az önkormányzat a projekt megvalósításához 4.143.760,- Ft önerőt biztosítson. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a saját erő 
biztosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl felújításának, 
biciklitároló kialakításának megvalósításához a kivitelezési feladatok elvégzésére a 
MEGA-SPED Kft-vel - a 14.907.515,- Ft+ÁFA, összesen 18.932.544,- Ft-os 
árajánlata alapján - a szerződés megkötését. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
hatalmazza fel a polgármestert a szerződés megkötésére a jegyző ellenjegyzése 
mellett. Javasolja, hogy a képviselő-testület a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekt megvalósításához 4.143.760,- Ft saját erőt 
biztosítson – a plusz költségek miatt - az általános tartalék terhére. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
63/2018. (IX.27.) Kt. határozat 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
buszöböl felújításához, biciklitároló kialakításához kapcsolódó szerződés 
megkötése a MEGA-SPED Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
projekten belül buszöböl felújításának, biciklitároló kialakításának 
megvalósításához a kivitelezési feladatok elvégzésére a MEGA-
SPED Kft-vel - a 14.907.515,- Ft+ÁFA, összesen 18.932.544,- 
Ft-os árajánlata alapján - szerződést köt. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 

3.) A Képviselő-testület a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekt megvalósításához 
4.143.760,- Ft saját erőt biztosít – a plusz költségek miatt - az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
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4.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül fedett 
kerékpártároló telepítésére ajánlattételi felhívás 

 
Pénzváltó István polgármester: A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
című projekthez kapcsolódik, hogy az elkészült kerékpártároló alapjára fedett tárolót 
kell telepíteni. Ennek a projektnek a kivitelezésére az önkormányzatnak árajánlatot 
kell kérni. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül fedett kerékpártároló telepítése kivitelezői 
feladatainak ellátására az ajánlattételi felhívás jóváhagyását. Javasolja a 
közbeszerzési dokumentumot az alábbi gazdasági szereplők részére megküldeni: 
 

1.) MEGA-SPED Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
Adószám  :  11424688-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-105089 
Ügyvezető :  Kovács László 
E-mail  :  megasped@megasped.hu 

 
2.) Alma-Rend Ker. Szolg. Kft. 

Cím :  6800 Hódmezővásárhely Makói út hrsz: 6491/49 
Adószám  : 11085173-2-06 
Cégjegyzéksz : 06-09-002283 
Ügyvezető : Poth Tibor 
E-mail  :  alma-rend@vnet.hu 
 

3.) Grandbauker Kft. 
Cím  :  6065 Lakitelek, Jókai u. 10. 
Adószám  :  24686853-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-126646 
Ügyvezető :  Gulyás Péter 

Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
64/2018. (IX.27.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül fedett 
kerékpártároló telepítése kivitelezői feladatainak ellátására 

 

H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-

3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül fedett kerékpártároló 
telepítése kivitelezői feladatainak ellátására az ajánlattételi 
felhívást jóváhagyja. 
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2.) A Képviselő-testület a közbeszerzési dokumentumot az alábbi 

gazdasági szereplők részére küldi meg: 
 

1.) MEGA-SPED Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
Adószám  :  11424688-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-105089 
Ügyvezető :  Kovács László 
E-mail  :  megasped@megasped.hu 

 
2.) Alma-Rend Ker. Szolg. Kft. 

Cím :  6800 Hódmezővásárhely Makói út hrsz: 6491/49 
Adószám  : 11085173-2-06 
Cégjegyzéksz : 06-09-002283 
Ügyvezető : Poth Tibor 
E-mail  :  alma-rend@vnet.hu 
 

3.) Grandbauker Kft. 
Cím  :  6065 Lakitelek, Jókai u. 10. 
Adószám  :  24686853-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-126646 
Ügyvezető :  Gulyás Péter 
E-mail  :  grandbau@gmail.com 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 

 
5.) Pályázat benyújtása a „Rendkívüli Önkormányzati támogatás-2018” című 

pályázati kiírásra 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat az iskolai és óvodai 
étkeztetés kötelező önkormányzati feladatát a Tisza Menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulás keretében látja el Lakitelek önkormányzat gesztorságával. A 
társulás munkaszervezete Lakitelek Polgármesteri Hivatala. A társulás 
elnökhelyettese Kiss Anita Lakitelek polgármestere 2015. 08. 19-én a Társulási 
Tanács elé terjesztette, hogy Nyárlőrinc Önkormányzat étkezési térítési díj meg nem 
fizetése miatt 38.562.000 forinttal tartozik. Nyárlőrinc Önkormányzata a tartozást 
nem ismeri el, mert ezt megelőzően semmilyen összegű hátralék megfizetését nem 
kérték. Minden évben a társulás munkaszervezete megküldte a társulás 
költségvetését és beszámolóját, amit a Képviselő Testület elfogadott és nem 
tartalmazott követelést és fizetési felszólítás sem érkezett a társulástól. 

Lakitelek Önkormányzat a 38.562.000 forint megfizetésére pert indított 
önkormányzatunk ellen. A per során megállapításra került, hogy Lakitelek 
Önkormányzat alkalmazottja könyvelési hibát vétett. Kétszeresen került elszámolásra 
a kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermekek utáni normatív támogatás, 
egyrészt ezen a címem, másrészt pedig térítési díj címén is figyelembe lett véve. 
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Az elsőfokú bíróság kötelezte Nyárlőrinc Önkormányzatot a 38.562.000 forint összeg 
megfizetésére. 

Megfellebbeztük az elsőfokú ítéletet és másodfokon a Szegedi Ítélőtábla az elsőfokú 
ítéletet részben megváltoztatta és az összeget lecsökkentette 26.187.000 forintra 
továbbá kötelezett 780.000 forint elsőfokú és 200.000 forint másodfokú perköltség 
megfizetésére. A Szegedi Ítélőtábla másodfokú ítélete ellen 2018. október 3-án 
felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be a Kúriához. 

Az önkormányzatunk az óvoda felújítását végzi, amellyel új bölcsődei csoport is 
kialakításra kerül és a támogatáson felül jelentős összeget kell biztosítani a 
beruházás befejezéséhez. 

A bíróság által megállapított összeg megfizetése az önkormányzat 
működőképességét részben veszélyeztetné. 

A Belügyminisztérium lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak rendkívüli 
támogatása igénylésére, pályázati kiírás alapján. A támogatás formája: vissza nem 
térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázhatók, illetve 
nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján. A 
pályázat benyújtásához kapcsolódóan a települési önkormányzatok esetében 
többféle jogcím közül lehet választani, illetve meghatározott cél megjelölésével lehet 
igényelni. Nyárlőrinc esetében ez a jogcím a jogerős, végrehajtható bírósági ítélet 
alapján az önkormányzatot terhelő fizetési. 

Javasolja a pályázat benyújtását 27.167.000,- Ft vissza nem térítendő költségvetési 
támogatás igénylésére. 
 
Túri István képviselő: Egyetért a pályázat benyújtásával. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Szintén támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Pénzváltó István polgármester: A pályázat benyújtásának lehetőségével élni kell, 
javasolja a képviselő-testületnek a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény és a Belügyminisztérium által megjelentetett pályázati 
kiírás – „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatása” – alapján pályázatot nyújtson be 27.167.000,- Ft 
(26.187.000,- Ft tőke, 780.000,- Ft I. fokú perköltség és 200.000,- Ft II. fokú 
perköltség) vissza nem térítendő költségvetési támogatás igénylésére. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
65/2018. (IX.27.) Kt. határozat0 
Pályázat benyújtása a „Rendkívüli Önkormányzati 
támogatás-2018” című pályázati kiírásra 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
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törvény és a Belügyminisztérium által megjelentetett pályázati kiírás 
– „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az 
önkormányzatok rendkívüli támogatása” – alapján pályázatot nyújt be 
27.167.000,- Ft (26.187.000,- Ft tőke, 780.000,-. Ft I. fokú perköltség 
és 200.000,- Ft II. fokú perköltség) vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás igénylésére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

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

 
 
A nyílt ülés 18,40 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 
első lakáshoz jutó támogatása. A képviselő-testület egy fő részére ítélt meg 500 e/Ft 
kamatmentes, visszafizetendő lakásvásárlási támogatást.  
 
 
7.) Egyebek 
 
7.1.) Pénzváltó István polgármester: A Magyarországi Légimentésért Alapítvány 
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Szentesi légimentők részére 
szeretnének kézi ultrahang készüléket és egy mellkaskompressziósgépet vásárolni, 
ehhez kérik a segítségünket. A részükre javasolt támogatási összeg 30 e/Ft.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István a pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Magyarországi 
Légimentésért Alapítvány támogatását, a légi mentőknél alkalmazott kézi ultrahang 
készülék és egy mellkaskompressziósgép beszerzéséhez. 

Javasolja, hogy a támogatás mértéke 30 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa, és az összeggel 
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
68/2018. (IX.27.) Kt. határozat 
Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatásáról, a légi 
mentőknél alkalmazott kézi ultrahang készülék és egy 
mellkaskompressziósgép beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel 
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.2.) Zayzon Jenőné jegyző: Dr. Németh László fogorvos 250 e/Ft-os támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kérést azzal indokolta, hogy a 
kezelőegység levegőellátásához új, nagyobb teljesítményű kompresszor vásárlása 
vált szükségessé. Új, erősebb kézidarabokat vásároltak a munka gyorsabb haladása 
érdekében, melyek levegő meghajtásúak és a régi kompresszor nem tudja ellátni 
megfelelő mennyiségű levegővel. A nagyobb teljesítményű kompresszorra bekerülési 
költsége 436 e/Ft.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
támogatást odaítélését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, dr. Németh 
László fogorvos fogászati ellátásához – nagyobb teljesítményű kompresszor 
vásárlásához – 250 e/Ft támogatás biztosítását, az általános tartalék terhére. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

69/2018. (IX.27.) Kt. határozat 

Dr. Németh László fogorvos támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Németh 
László fogorvos kérelmét megtárgyalta, és a fogászati ellátáshoz – 
nagyobb teljesítményű kompresszor vásárlásához – 250 e/Ft 
támogatást biztosít, az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.3.) Túri István: Többen kérdezték tőle, hogy a községből kifele mente – a kishíd 
fele – több kocsinyi építési törmeléket tettek le. Tud-e valamit erről az 
önkormányzat? 
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Pénzváltó István polgármester: Az építési törmelék már el van dolgozva.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Az út mindkét oldalán található volt építési 
törmelék, a baloldali rész már valóban el van dolgozva, a jobboldali még nem, de az 
a terület magántulajdon.  
 
7.4.) Hajagos Antal: Az óvodával kapcsolatosan szeretné megkérdezni, hogy a 
födém leszedése belefér-e még a pénzügyi keretbe? 
 
Pénzváltó István polgármester: Az óvodáról miután lekerült a tető kiderült, hogy a 
koszorúban összesen két darab lágyvas található, a cement is hiányos, ezért 
levésték az egész koszorút. A födémből minden második kefni sort ki kellett verni és 
a későbbiek során a födém és a koszorú egybe lesz öntve és lebetonozva. A vizes 
helyiségek aljzatának bontásakor derült ki, hogy sem víz- sem párazáró réteg nincs 
az aljzatban és az összeset fel kell szedni. A bölcsődei szekció és az új tornaterem 
teteje lett volna egybe építve, de a bölcsődei szekcióról a tetőrészt le kell szedni. 
Ezeket a hiányosságokat most árazzák és nyilvánvalóan plusz pénzt jelentenek, 
ezért meg kell nézni, hogy mi az, ami esetleg elhagyható. Amennyiben a pótmunka 
nagyon sokba kerül, meggondolandó, hogy a tervezett kerti épület felhúzása 
elmarad. Ez a projekt elszámolása szempontjából nem fog gondot okozni. A mérnök 
úr részéről a pótmunka indokolása már megtörtént, melyet a későbbiekben a Magyar 
Államkincstár részére kell majd benyújtani. 
 
6.5.) Vas Ildikó képviselő: A bélüzemnél lévő szemetes konténereknél még mindig 
rettenetes állapotok vannak. A kamerával lehet-e látni, hogy kik hordják ki a 
szemetet? 
 
Pénzváltó István polgármester: A kamerán látható személyek mind Nyárlőrinciek, 
külterületi lakosok, vagy rendelkeznek ingatlannal a külterületen.  
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


