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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 29-
én 16,30 órakor megtartott üléséről. 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos, 
Szabóné Gazsi Márta pénzügyi vezető-főtanácsos, 
Hajagos Csaba értéktár bizottság elnöke. 
 

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.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulással kötött  
együttműködési megállapodás megszüntetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Pályázati kiírás közművelődési szakemberi állás betöltésére 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Támogatási kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Polgármesteri Hivatal felújításához többlet költség biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó közbeszerzési 
szaktanácsadói közreműködést is magában foglaló közbeszerzési 
szakértői tanácsadási feladatok ellátására ajánlatkérés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

7.) Himalája Blue Kft. – temetkezési vállalat - 2018. évi beszámolójának 
elfogadása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

8.) Egyebek 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
21/2019. (IV.29) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulással kötött  
együttműködési megállapodás megszüntetése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Pályázati kiírás közművelődési szakemberi állás betöltésére 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Támogatási kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Polgármesteri Hivatal felújításához többlet költség biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó közbeszerzési 
szaktanácsadói közreműködést is magában foglaló közbeszerzési 
szakértői tanácsadási feladatok ellátására ajánlatkérés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

7.) Himalája Blue Kft. – temetkezési vállalat - 2018. évi beszámolójának 
elfogadása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

8.) Egyebek 
 

1.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulással kötött 
együttműködési megállapodás megszüntetése 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Tiszaalpár gesztorságával működik a szociális és 
gyermekjóléti társulás, melynek tagja Tiszaalpár, Lakitelek és Nyárlőrinc. A Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal kifogásolta, hogy a társulás nem önálló 
intézményként működik és nincs intézményvezetője. Ezért a társulást meg kell 
szüntetni és létre kell hozni az intézményt, intézményvezetővel. Az intézménynek 
továbbra is a három település marad a tagja. A társulással kötött együttműködési 
megállapodás 2019. április 30-val szűnik meg. Javasolja a képviselő-testületnek az 
együttműködési megállapodás megszüntetésének elfogadását.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és Nyárlőrinc Önkormányzata között 2013. 
június 28. napján a személyi és tárgyi feltételek biztosítására kötött együttműködési 
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megállapodás 2019. április 30-ai hatállyal történő megszüntetését. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
22/2019. (IV.29.) normatív határozata 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulással  
kötött együttműködési megállapodás megszüntetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és Nyárlőrinc Önkormányzata 
között 2013. június 28. napján a személyi és tárgyi feltételek 
biztosítására kötött együttműködési megállapodást 2019. április 30-ai 
hatállyal megszünteti. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) Pályázati kiírás közművelődési szakemberi állás betöltésére 
 
Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
közművelődési szakemberi állással kapcsolatos munkaügyi intézkedést megtette, 
mely szerint a pályázat eredménytelen volt, mert három pályázató közül egyik sem 
felelt meg a kiírás feltételeinek. Javasolja a képviselő-testületnek új pályázat kiírását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek  
 

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

 
23/2019. (IV.29.) Kt. határozat 
Pályázati kiírás közművelődési szakember 
foglalkoztatására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
pályázatot írja ki közművelődési szakemberi állás betöltésére. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
Melléklet a 23/2019. (IV.29.) Kt. határozathoz 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat  

 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Közművelődési szakember  

munkakör betöltésére.  
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Bács-Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 9.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Település közművelődési, közösségi életének szervezése, a könyvtári 
szolgáltatóhely feladatainak ellátása.  

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
         Középfokú képesítés, Érettségi és középfokú könyvtáros valamint 

közművelődési szakképesítés,  
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
         Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget igazoló okiratok.  
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megkérését 

igazoló dokumentum.  
         Fényképes részletes önéletrajz.  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázat tartalmának és 

személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi 
megismeréséhez.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2019. június 17. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zayzon Jenőné, jegyző nyújt, 
a 06-76-589-001; 06-30-915-75-77 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat címére 

történő megküldésével (6032 Nyárlőric Községi Önkormányzat, Dózsa 
György utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: A/200-3/2019., valamint a munkakör 
megnevezését: Közművelődési szakember.  

         Személyesen: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Jegyzőjénél, Bács-
Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.  
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A munkáltató 3 hónap 
próbaidőt köt ki az új munkavállaló számára.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyarlorinc.hu honlapon 
szerezhet.  
 

*** 
 
3.) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
3.1.) Pénzváltó István polgármester: Minden évben elbírálásra kerülnek a civil 
szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatási kérelmei. Ebben az évben is 
érkezetek az önkormányzathoz ilyen kérelmek. 
Támogatási kérelmemmel fordult az önkormányzathoz a Nyárlőrinci Polgárőr 
Egyesület. Javasolja a Polgárőr Egyesület 400 e/Ft-tal történő támogatását. 

Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén javasolta az 
egyesület támogatását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Polgárőr Egyesület támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 400 e/Ft 
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítsa és a támogatási összeggel 2020. január 31-ig számoljon el. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző 
 

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

 
24/2019. (IV.29.) 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 2020. 
január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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3.2.) Pénzváltó István polgármester: Támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club. Kérelmükben 2.150 e/Ft 
támogatást szeretnének kérni. Javasolja az összeg odaítélését. 

Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Labdarúgó Sport Club támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 2.150 e/Ft 
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítsa és a támogatási összeggel 2020. január 31-ig számoljon el. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
25/2019. (IV.29.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport 
Club támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

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

A támogatás mértéke 2.150 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubnak a támogatási összeggel 
2020. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.3.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinci Római Katolikus Egyházközség 
szintén nyújtott be támogatási kérelmet. Az egyház új orgonát szeretne vásárolni, 
miután sajnálatos módon a jelenlegi orgona már nem javítható. Ehhez kéri az 
önkormányzat támogatását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság 2.000 e/Ft 
támogatásra tett javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Római Katolikus Egyház támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 2.000 
e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítsa és a támogatási összeggel 2020. január 31-ig számoljon el. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
26/2019. (IV.29) 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. 

A támogatás mértéke 2.000 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és 
felhasználásáról 2020. január 31-ig elszámolással tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.4.) Pénzváltó István polgármester: Szintén támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a légimentőket segítő Medicopter Alapítvány. Az elmúlt évben     
50 e/Ft támogatást adott a testület, most is ezt az összeget javasolja. 

Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Medicopter 
Alapítvány támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 50 e/Ft legyen, mely 
összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa 
és a támogatási összeggel 2020. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
27/2019. (IV.29.) Kt. határozata 
Medicopter Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Medicopter Alapítvány támogatásáról, a légi mentőknél alkalmazott 
eszközök, felszerelések beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és 
felhasználásáról 2020. január 31-ig számoljon el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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3.5.) Pénzváltó István polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítványt az 
elmúlt évben is támogatta a testület. Jelenleg a Kecskeméti Mentőállomás részére Lp 
15 defibrillátor megvásárlásához szeretnének támogatást kérni. Javasolja 50 e/Ft 
támogatás megítélését. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke        
50 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú 
támogatás terhére biztosítsa és a támogatási összeggel 2020. január 31-ig 
számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
28/2019. (IV.29.) Kt. határozat 
Országos Mentőszolgálat  
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról a Kecskeméti 
Mentőállomás részére Lp 15 defibrillátor megvásárlásához. 

A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és 
felhasználásáról 2020. január 31-ig számoljon el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.6.) Pénzváltó István polgármester: Ebben az évben is megrendezésre kerül a 
Buzás János Futóverseny, melyet az Egészség Ifjúságért Alapítvány támogat. Az 
Alapítvány a futóverseny megtartásához szeretne kérni 200 e/Ft támogatást. 
Javasolja az összeg odaítélését. 

Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Egészséges 
Ifjúságért Alapítvány támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 200 e/Ft 
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítsa és a támogatási összeggel 2020. január 31-ig számoljon el. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
29/2019. (IV.29.) 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 200 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

Az Egészséges Ifjúságért Alapítványnak a támogatási összeggel 
2020. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.7.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány a pályázaton nyert mikrobusz üzemeltetéséhez, fenntartásához kért 
támogatást az önkormányzattól. Véleménye szerint a kisbusz a községben nagyon jó 
szolgálatot tesz minden korosztály számára. Javasolja az Alapítvány 800 e/Ft-tal 
történő támogatását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a javaslattal egyetértett.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinc az 
Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatását. Javasolja, hogy a támogatás 
mértéke 200 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú 
támogatás terhére biztosítsa és a támogatási összeggel 2020. január 31-ig 
számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 

30/2019. (IV.29.) 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 a 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatásáról. 

A Képviselő-testület a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 rendszámú mikrobuszának 
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üzemeltetési és fenntartási költségeihez, 2019. évre 800 e/Ft 
támogatást nyújt, mely összeget az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítja.  

Az Alapítvány a fenti összeggel 2020. január 31-ig elszámolási 
kötelezettséggel tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) Polgármesteri Hivatal felújításához többlet költség biztosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Polgármesteri Hivatal felújítására 45 millió 
forintot kapott az önkormányzat. A 2019. évi költségvetésbe bruttó 75 millió forint 
került betervezésre a felújításra. A felújítás során megvalósításra kerülne a fűtés 
korszerűsítése, villamos hálózat teljes felújítása, akadálymentesítés, nyílászárók 
cseréje, a vizesblokk korszerűsítése, az épület és a tető szigetelése és 
megerősítése. Ezek összességében a tervező költségbecslése szerint nettó 79.500 
e/Ft. A felújításhoz szükséges összeget 30 millió forintot az orvosi rendelő és 
szolgálati lakásra felújítására betervezett összeg terhére biztosítaná az 
önkormányzat. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Megnézte-e statikus az épületet, mert kétségei 
vannak, hogy az alap és a falak elbírják a nagyobb terhelést. Ha az épület meg lesz 
mozgatva, nem tudhatjuk, mi fog történni. A tetőszerkezet faanyagát megvizsgálta 
valaki? 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: Egyetért Tormási Zoltánnal, hogy statikus 
nézze meg az épületet, ne hogy úgy járjunk mint az óvoda épületével. 
 
Pénzváltó István polgármester: A tetőszerkezet viszonylag jó állapotban van, csak 
némi megerősítést igényel. A cserép kiválasztásánál is szempont volt, hogy minél 
könnyebb legyen. A tetőteret azonban egyenlőre nem akarjuk beépíteni, így nem 
lesz olyan nagy a terhelés. Statikussal megnézetjük a hivatal épületét, hogy 
megnyugtató választ kapjunk, főleg az elülső repedéssel kapcsolatban. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
többletköltségre a pénzösszeg biztosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri 
Hivatal felújításához 30 millió forint többlet költség biztosítását, ez által 105 millió 
forint álljon rendelkezésre a felújításra, mely tartalmazza a 45 millió forint támogatást 
is. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a többlet költséget a költségvetésben az 
orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítására betervezésre került 30 millió forint 
átcsoportosításával biztosítsa. 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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31/2019. (IV.29.) Kt. határozat 
Polgármesteri Hivatal felújítására 
pénzeszköz átcsoportosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal felújításához 30 millió forint többlet költséget 
biztosít, ez által 105 millió forint áll rendelkezésre a felújításra, mely 
tartalmazza a 45 millió forint támogatást is. 

A Képviselő-testület a többlet költséget a költségvetésben az orvosi 
rendelő és szolgálati lakás felújítására betervezésre került 30 millió 
forint átcsoportosításával biztosítsa. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

5.) Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó közbeszerzési 
szaktanácsadói közreműködést is magában foglaló közbeszerzési 
szakértői tanácsadási feladatok ellátására ajánlatkérés 

 
Pénzváltó István polgármester: A Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatosan 
a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására ajánlatkérést teszünk közzé 

Javasolja a következő három gazdasági szereplő részére az ajánlatkérés 
megküldését: Várady és Váradi Ügyvédi Iroda Budapest, Krisztina krt. 31-33., Dr. 
Patay Géza ügyvéd Budapest, Pasaréti út 72. és Weisz Tamás egyéni vállalkozó 
Budapest, Erdőalja út 152.  

Javasolja a képviselő-testületnek az ajánlatkérés határozat-tervezet szerinti 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
32/2019. (IV.29.) Kt. határozat 
Ajánlatkérés a Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó 
közbeszerzési szaktanácsadói közreműködést is magában 
foglaló közbeszerzési szakértői tanácsadási feladatok ellátására 
 

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

Polgármesteri Hivatal épületének felújításához kapcsolódó 
közbeszerzési szaktanácsadói közreműködést is magában 
foglaló közbeszerzési szakértői tanácsadási feladatok 
ellátására ajánlatkérés. 

2.) A Képviselő-testület az ajánlatkérést az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

1.) Várady és Váradi Ügyvédi Iroda 
Cím  :  1122 Budapest, Krisztina krt. 31-33. 
Ügyvezető :  Dr. Váradi Szilvia 
E-mail  :  varady.szilvia@varadylegal.hu 
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2.) Dr. Patay Géza Ügyvéd 
Cím  :  1026 Budapest, Pasaréti út 72. 
Ügyvezető :  Dr. Patay Géza 
E-mail  :  patay.attorney@patay.hu 
 

3.) Weisz Tamás EV. 
Cím  :  1037 Budapest, Erdőalja út 152/b. 
Ügyvezető :  Weisz Tamás 
E-mail  :  weisz_tamas@yahoo.com 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az Önkormányzatnak minden évben el kell készíteni az az 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét, április 30-áig. A Közbeszerzési Tervben fel kell 
tüntetni, hogy abban az évben milyen beruházásokat szeretne megvalósítani. A 
Közbeszerzési Terv év közben módosítható.  
Az ez évi Közbeszerzési Tervben szerepel a Polgármesteri Hivatal felújítása, 80 
millió forinttal, a külterületi földutak felújítása 90 millió forinttal, valamint a 
Sportcsarnok felújítása 30 millió forinttal, melyek beszerzése nyílt eljárás keretében 
történik. 

Javasolja a képviselő-testületnek a melléklet szerint a 2019. 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 2019. évi Közbeszerzési Terv megtárgyalását és jelen határozat 
melléklete szerinti elfogadását. Javasolja, hogy a Közbeszerzési Terv módosítása, 
és a módosítás eredményeképpen a közbeszerzési eljárás lefolytatása a 
Polgármester feladata legyen. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
33/2019. (IV.29.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 
2019. 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 2019. 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. 
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Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 32/2019. (IV.29.) Kt. határozathoz 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Közbeszerzési terve  

2019. 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 
80.000.000,- 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.   

2019. II. 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.   

2019. III. 

negyedév 

Sportcsarnok felújítása 
30.000.000,- 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.   

2019. II. negyedév 

 
 

 
 

III. Szolgáltatás megrendelés    

 

- 
- - - 

 
*** 

 
7.) Himalája Blue Kft. – temetkezési vállalat - 2018. évi beszámolójának 

elfogadása 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c, 2019. április 29. napján 15. 

Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai a Himalája Blue Kft. 2018. évi 
beszámolóját megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Himalája Blue 
Kft. – temetkezési vállalat – 2018. évi beszámolójának elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 

34/2019. (IV.29.) Kt. határozat 

Himalája Blue Kft. – temetkezési vállalat – 
beszámolójának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Himalája 
Blue Kft. – temetkezési vállalat – 2018. évi beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.) Egyebek 
 
8.1.) Pénzváltó István polgármester: A 2018. évi községi rendezvényeken, 
ünnepségeken való közreműködésért javasolja Almási Barbara részére nettó 50 e/Ft, 
Horváthné Dékány Judit részére szintén nettó 50 e/Ft és ifj. Varga Imre részére nettó 
25 e/Ft pénzbeli juttatás biztosítását. 

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 Almási Barbarát 
a 2018. évi községi rendezvényeken való közreműködéséért nettó 50 e/Ft, 
Horváthné Dékány Juditot a 2018. évi községi rendezvényeken való 
közreműködéséért nettó 50 e/Ft és ifj. Varga Imrét a 2018. évi községi 
rendezvényeken való közreműködéséért nettó 25 e/Ft összegű juttatásban 
részesítse. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
35/2019. (IV.29.) Kt. határozat 
A községi rendezvényeken való közreműködéséért 
Almási Barbara, Horváthné Dékány Judit, valamint 
ifj. Varga Imre részére pénzbeli juttatás biztosítása 
 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c, 2019. április 29. napján 16. 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Almási 
Barbarát a 2018. évi községi rendezvényeken való 
közreműködéséért nettó 50 e/Ft összegű juttatásban részesíti. 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváthné 
Dékány Juditot a 2018. évi községi rendezvényeken való 
közreműködéséért nettó 50 e/Ft összegű juttatásban részesíti. 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Varga 
Imrét a 2018. évi községi rendezvényeken való 
közreműködéséért nettó 25 e/Ft összegű juttatásban részesíti. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.2.) Zayzon Jenőné jegyző: A Kttv. (Köztisztviselő törvény) szerint a köztisztviselőt 
megillető cafeteria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap 
ötszörösénél, az éves költségvetési törvény pedig a maximumát meghatározza évi 
200 e/Ft-ban. Ez bruttó keret, mely fedezetet nyújt a közterhekre is. A polgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. cafetéria juttatásra 
vonatkozó rendelkezését, ezért rá is irányadó a fentebb irt maximális összeghatár. 

A polgármesternek a képviselő-testület állapíthat meg cafetéria juttatást maximum 
évi bruttó 200 e/Ft összeghatárig. A választásokra tekintettel a cafetéria juttatás 
2019. szeptember 30-ig állapítható meg, melynek bruttó összege 150 e/Ft. 

Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezet szerint a polgármester cafetéria 
juttatásának elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, és a 
szavazásban nem kíván részt venni. 
 

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

 
36/2019. (IV.29.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester  
cafetéria juttatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármesternek 2019. szeptember 30-ig a cafetéria 
juttatás összegét – a köztisztviselők cafetéria juttatásának 
megfelelően – bruttó 150 e/Ft-ban állapítja meg, a Kttv. 151. §-a 
figyelembe vételével. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
8.3.) Zayzon Jenőné jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
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Osztálya információ kéréssel fordult a Hivatalhoz, hogy - a Magyar Patrióták 
Közössége bejelentése alapján - Nyárlőrincen létezik még a Ságvári, az Úttörő utca 
elnevezés. Tájékoztatást kértek arra vonatkozóan, hogy korábban a képviselő-
testület részéről döntés született-e a jelzett közterületek nevének megváltoztatására 
és ha nem, mikor születhet érdemi döntés az ügyben. A közterületek elnevezése a 
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre utalnak, ezért az elnevezések 
módosítása, megváltoztatása szükséges. Az Úttörő és Ságvári utcák elnevezésével 
kapcsolatosan a következő tájékoztatást adta a Kormányhivatalnak. (Levél 
felolvasása.) 
Amint a levélből is kitűnik a közterületek elnevezésével kapcsolatban szükséges a 
lakosság bevonása, társadalmi egyeztetések biztosítása és a benyújtott észrevételek 
után születhet döntés, mely hosszabb időt vesz igénybe. A választások közelsége 
miatt pedig a döntés meghozatala az új Képviselő-testületre marad. 
A Képviselő-testület tudomásul vette az Úttörő és Ságvári utca névmódosításának 
szükségességét. 

 
8.4.) Pénzváltó István polgármester: Köszönti Hajagos Csabát az értéktár 
bizottság elnökét és felkéri számoljon be az értéktár bizottság munkájáról. 
 
Hajagos Csaba értéktár bizottság elnöke: Köszönti a testületi tagokat, köszöni a 
meghívást. A következő testületi ülésen beszámolna az Értéktár bizottság eddigi 
munkájáról, melyet szeretne, ha képviselő-testület – amennyiben egyetért vele - 
elfogadna.  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Hungaricum pályázaton egy millió forintot nyert az 
önkormányzat, mely összeget Pünkösdkor a megrendezésre kerülő Falnapra lehet 
felhasználni. A projekt lényege, hogy az Értéktár bizottság által összegyűjtött értékek 
a Falunapi rendezvényen kerülnének bemutatásra. Például Bánföldi Ferencnek is 
lesz kiállítása és bemutatót tart a gyerekeknek. A pályázati pénzből lehetőség lesz 
sátor bérlésére, ahol megvalósul az egész napi program. Itt kerülnek bemutatásra a 
Nyárlőrincen feltárt régészeti emlékek, a gasztronómiai örökség, bemutatkozik a 
Szikrai Borászti Kft. – ezen belül a Piroska szörp - és a Maspex-Olympos Kft. A 
cégeknek a kóstoltatás mellett munkaerő toborzásra is lehetőségük lesz.  
A Hungaricum Településnapot és a Falunapot együtt délelőtt 11 órakor Pénzváltó 
István polgármester és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke Rideg László nyitná 
meg. 
A délben tartandó ebédre szeretnénk még meghívni a Közgyűlés elnökhelyettesét, 
valamint Dr. Bankó Ágnest és Lezsák Sándor országgyűlési képviselőt. Délután egy 
órakor a Hungaricum sátorban bor és pálinka kóstolást tartunk a nyárlőrinci borokból 
és pálinkákból, melynek eredményét az esti vacsora előtt hirdeti majd ki a zsűri. 
Három órától lépnek fel az óvodások, iskolások, citerások, táncosok, négy órától 
pedig a Nyárlőrinci Népdalkör.  
A Hungaricum sátorban helyet kapott az Entra kártyaparty maraton, miközben fellép 
a Lóca együttes. Öt órától vetített előadás lesz a feltárt templom-romról, majd a bor 
és pálinka kóstolás eredményhirdetése és 18,30 órakor lenne a vacsora. Miután a 
települési értéktár részét képezi a „nyárlőrinci szérűn nevelkedett juh”, ezért nem volt 
kérdéses, hogy a vacsora birkapörkölt lesz. Felkérésére a Kunbaracsi csikósok és 
pásztor hagyomány őrzők szinte egész nap részt vesznek a rendezvényen. 
Ostorbemutatót tartanak és pásztor-tarhonyát készítenek, melyet a vacsora ideje 
alatt meg lehet kóstolni. A vacsora utáni műsor előadójának a Fourtissimo együttest 
szeretnénk meghívni, akik 20 órakor lépnének fel és a műsort követően lenne a 
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tűzijáték 21,30-kor. Ez lenne a tervezett program. Véleménye szerint egy nagyon 
vonzó, komplex programot lehet majd nyújtani az itt élőknek és az ide látogatóknak.  
 
Pénzváltó István polgármester: Megköszöni Hajagos Csabának a részletes 
tájékoztatót.  
 
8.5.) Hajagos Antal képviselő: Az óvoda felújításának befejezési határideje április 
30-a volt. Szeretné megkérdezni, hogy amennyiben érdeklődnek nála a lakosság 
köréből, milyen információt adhat? 
 
Pénzváltó István polgármester: A felújítás közben adódott rengeteg pótmunkára 
tekintettel a kivitelező kérvényezte, hogy a befejezési határidő május 30-a legyen. 
Jelen állapot szerint, ha munkálatok így folynak tovább, az épület felújítás olyan 
állapotban lesz, hogy a műszaki átadás megkezdhető lesz.  
Egy dolog tűnik jelenleg aggályosnak, az óvodai tornaterem felső ablak, melyre 
nagyon nehéz gyártót találni.  
A terem ezért fel van állványozva, melyet valószínűleg el kell majd bontani, mert a 
padlófűtést nem tudják megcsinálni amennyiben benn van az állvány. A felső 
részben a festés, burkolatok készen vannak. A lenti részben a falak burkolása folyik 
és a mennyezet festése, amint a beton száradása megfelelő kezdik az aljzat rész 
burkolását.  
A következő héten burkolják a teraszt és a melléképület felhúzását is megkezdik, de 
annak a befejezése minden valószínűség szerint az átadási határidőre nem lesz 
készen, a főépület azonban véleménye szerint átadásra kész lesz. 
 
Pénzváltó István polgármester: Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy 
Bánföldi Ferenc fazekas mesternek Kalocsán lesz kiállítása. Kéri a testületi tagokat, 
hogy aki tud, vegyen részt a megnyitón. 
 
Több kérdés nem hangzott el Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 


