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N y á r l ő r i n c , 2022. május 30. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-

án 16,30 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, Túri 

István, Vas Ildikó és Hajagos Antal képviselők. 

Távol van: Balogh Viktor képviselő. 

Tanácskozási joggal jelen van: Szakácsné Marsa Edina jegyző, 
Kocsor Gáborné pénzügyi vezető főtanácsos, 
Horváthné Dékány Judit családsegítő. 

 
Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén 
megjelent képviselőket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (6) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 

N a p i r e n d :  

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2021. 
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

3.) Képviselők fel nem vett tiszteletdíjának felosztása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

4.) A helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

5.) Településrendezési eszközök - 205/2021. (XI.10.) és a 215/2021. (XII.2.) 
határozatokkal kezdeményezett - módosításával kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Tanyagondnoki szolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

7.) Tanyagondnok új szakmai programjának elfogadása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

8.) Tanyagondnoki pályázat elbírálása, két tanyagondnok kiválasztása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

9.) Mezőőri álláshelyre pályázat kiírása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

10.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2021. évi 
átfogó értékelés 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
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11.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

12.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Közbeszerzési és beszerzési 
szabályzata 

Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

13.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2022. évi  
közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

14.) A „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésére szerződés megkötése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

15.) Ajánlattételi felhívás a „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

16.) Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolójának 
elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

17.) A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő 
csatlakozásról és a „Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című dokumentum 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

18.) Egyebek 

1.) Az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának felújításához önerő biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A zártkerti 0132/3, 1007, 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú földutak 
felújításához önerő biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2022. (V.30.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
végrehajtása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2021. 
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
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3.) Képviselők fel nem vett tiszteletdíjának felosztása 

Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

4.) A helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

5.) Településrendezési eszközök - 205/2021. (XI.10.) és a 215/2021. (XII.2.) 
határozatokkal kezdeményezett - módosításával kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Tanyagondnoki szolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

7.) Tanyagondnok új szakmai programjának elfogadása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

8.) Tanyagondnoki pályázat elbírálása, két tanyagondnok kiválasztása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

9.) Mezőőri álláshelyre pályázat kiírása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

10.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2021. évi 
átfogó értékelés 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

11.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

12.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Közbeszerzési és beszerzési  
szabályzata 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

13.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2022. évi 
közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

14.) A ”Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésére szerződés megkötése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

15.) Ajánlattételi felhívás a „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

16.) Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolójának 
elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

17.) A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő 
csatlakozásról és a „Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című 
dokumentum elfogadásáról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

18.) Egyebek 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________5. 

N y á r l ő r i n c , 2022. május 30. napján. 

1.) Az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának felújításához önerő biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A zártkerti 0132/3, 1007, 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú földutak 
felújításához önerő biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. A 2021. évi költségvetés zárszámadásából megállapítható, hogy az 
önkormányzat anyagi helyzete stabil. A bevételi oldalt óvatosan terveztük a Covid 
miatt, mert nem tudtuk hogyan fog alakulni az iparűzési adóbevétel. A végszámból 
látható, hogy jóval a tervezett összeg feletti a teljesítés. Ez egyrészt köszönhető 
annak, hogy az iparűzési adóban 172 millió helyett 254 millió bevételünk keletkezett, 
másrészt a megnyert pályázatoknak. A kiadási oldalon a tervtől elmaradás van, 
amely részben magyarázható a takarékos gazdálkodásnak, másrészt több 
beruházás megvalósítása áthúzódik erre az évre. Ezeket a pályázatokat ebben az 
évben szeretnénk befejezni. A pénzügyi bizottság ülésén a 2021. évi költségvetés 
végrehajtása megtárgyalásra került. Kéri a bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az Önkormányzat 
2021. évi költségvetésének végrehajtását elfogadásra javasolta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete 
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
*** 

(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2021. 
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. Jogszabályi előírás, hogy gondoskodni kell a belső ellenőrzés 
működtetéséről belső ellenőr foglalkoztatásával, mely Nyárlőrincen megbízási 
szerződéssel történik. Az összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a zárszámadással 
egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Javasolja a 2021. évi éves 
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összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadását. A kérdést a pénzügyi bizottság is 
megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a 2021. 
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 
és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzéséről 
szóló összefoglaló jelentés elfogadását. Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2022. (V.30.) határozata 
A 2021. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szakácsné 
Marsa Edina jegyző előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló 
összefoglaló jelentést elfogadja. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina Jegyző 
Határidő: értelemszerűen. 
 

 
3.) Képviselők fel nem vett tiszteletdíjának felosztása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Azoknak a képviselőknek, akik az elmúlt évben 
tiszteletdíjukról lemondtak, a zárszámadás elfogadása után nyilatkozniuk kell annak 
felhasználásáról. A 2021. évi tiszteletdíját Túri István pénzügyi bizottság elnöke, 
valamint az egészségügyi bizottság két kültagja, Százdi Mária és Varga Imre nem 
vette fel azzal a céllal, hogy az összeggel civil szervezetet vagy alapítványt szeretne 
támogatni. 

A felhasználható összeg 396.000,- Ft, mely összeg pénzmaradványként szerepel. Az 
összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönthet.  

Az egészségügyi bizottság egyik kültagja 66.000,- Ft-os tiszteletdíjával az 
Egészséges Ifjúságért Alapítványt, míg másik kültagja 66.000,- Ft-os tiszteletdíjával 
a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesületet kívánja támogatni. 

A pénzügyi bizottság elnöke 264.000,- Ft-os tiszteletdíjával a Nyárlőrinci Római 
Katolikus Egyházat kívánja támogatni. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a javaslattal egyetértett. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2021. 
évben fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött 396.000,- Ft 
pénzmaradványt támogatásként a következőképpen ossza el: 1.) Nyárlőrinci Római 
Katolikus Egyház 264.000,- Ft, 2.) Egészséges Ifjúságért Alapítvány 66.000,- Ft, 3.) 
Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 66.000,- Ft. Javasolja, hogy a támogatás 
felhasználásával 2023. január 31-ig írásbeli jelentéssel a támogatottak számoljanak 
el. Az elszámolás elmaradása esetén újabb támogatás nem adható. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2022. (V.30.) határozata 
Képviselők fel nem vett tiszteletdíjának felosztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évben 
fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött 396.000,- Ft 
pénzmaradványt támogatásként a következőképpen ossza el:  

1.) Nyárlőrinci Római Katolikus Egyház 264.000,- Ft, 

2.) Egészséges Ifjúságért Alapítvány  66.000,- Ft, 

3.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 66.000,- Ft. 

A támogatás felhasználásával 2023. január 31-ig írásbeli jelentéssel 
a támogatottaknak el kell számolni. Az elszámolás elmaradása 
esetén újabb támogatás nem adható. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
4.) A helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. Hét módosítási kérelem érkezett, melyeket hosszas egyeztetéseket 
követően a főépítész asszony véleményezett. A fentiek alapján az alábbi rendelet 
módosítást terjeszti elő. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a helyi építési szabályokról 
szóló rendelet módosításának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2022. (VI.7.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
*** 

 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
5.) Településrendezési eszközök - 205/2021. (XI.10.) és a 215/2021. (XII.2.) 

határozatokkal kezdeményezett - módosításával kapcsolatos döntések 
 
Pénzváltó István polgármester: Az előző napirendi ponthoz szorosan kapcsolódik a 
településszerkezeti terv módosítása, mely módosítást határozattal kell elfogadnia a 
képviselő-testületnek.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a módosítással kapcsolatos döntések elfogadását 
a határozat-tervezet szerint. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné 
Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2022. (V.30.) határozata 
Településszerkezeti terv módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 
6. § (1) bekezdés alapján biztosított jogkörében településszerkezeti 
tervét az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Az 1. melléklet szerint: 

a) Településfejlesztési döntésből következően mezőgazdasági 
terület helyén különleges beépítésre szánt turisztikai területet 
jelöl ki, 

b) Területrendezési tervi megfelelés és a biológiai aktivitásérték 
változatlansága érdekében védelmi erdőt jelöl ki, 

2.) Állami adatok frissítéseként a 2. melléklet szerinti régészeti 
lelőhelyekkel kiegészíti, 

3.) Repülőtér védőterületével a 3. melléklet szerint kiegészül, 

4.) Hektárban számolva 23,53 biológiai aktivitásérték többletet rögzít. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 
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6.) Tanyagondnoki szolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. Az elmúlt ülésen döntés született, hogy két tanyagondnoki szolgálat 
kerül kialakításra és két tanyagondnok foglalkoztatása válik szükségessé. A jelenlegi 
tanyagondnoki rendeletben egy körzet szerepel, és ennek megfelelően a 
tanyagondnoki szolgálatról szóló rendeletet módosítani kell a két körzetre tekintettel. 
A rendelet tervezetbe beépítésre kerül, hogy az egyes számú tanyagondok látja el a 
település külterületén az I. és III. körzet elnevezésű településrészt, míg a kettes 
számú tanyagondok a II. körzet elnevezésű településrészt látja el. Ezen kívül a 
rendelet 4. §-át hatályon kívül kell helyezni, mert a szolgáltatáshoz biztosított 
járművet nem a rendeletben, hanem a szakmai programban kell szabályozni.  

Kéri a képviselő-testülettől a rendelet módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2022. (VI.7.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 

6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

*** 
 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
7.) Tanyagondnok új szakmai programjának elfogadása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A rendelet módosítással egy időben a 
tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programját is módosítani kell. Át kell vezetni a 
körzetek kialakítását, valamint az időközben módosult népességi és szociális 
adatokat. A tanyagondnoki feladatok nem változnak, csak létszám bővítésre került 
sor. Az új szakmai program elfogadásával egyidőben a korábbi szakmai programot 
hatályon kívül kell helyezni. 

Kéri a képviselő-testülettől a tanyagondnok új szakmai programjának elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a tanyagondnoki 
szolgálat új szakmai programjának melléklet szerinti elfogadását. Javasolja 
egyidejűleg a korábbi szakmai program elfogadásáról szóló 112/2021. (III.18.) Kt. 
számú határozat hatályon kívül helyezését. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2022. (V.30.) határozata 
Tanyagondnoki szolgáltatás új szakmai programja 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tanyagondnoki szolgálat új szakmai programját a melléklet szerint 
elfogadja. Egyidejűleg a korábbi szakmai program elfogadásáról 
szóló 112/2021. (III.18.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 

Melléklet az 52/2022. (V.30.) Kt. határozathoz 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS 

SZAKMAI PROGRAM 
2022 

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőt-testülete – a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60. §-a, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 39. §-a 
alapján – a település tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programját az alábbiak 
szerint határozza meg. 
 
A szakmai program a Nyárlőrinc önkormányzat közigazgatási területén működő 
tanyagondnoki szolgáltatásra terjed ki. 
 

I. rész 
A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata 

 
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi lakott helyek esélyegyenlőségének 
növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a külterületi 
élőhelyek szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb 
életminőség elérése. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás az önkormányzat saját rendelete, az 1/2000. (I.7.) 
SzCsM. rendelet 39. § (1)-(3) bekezdés, valamint a helyi szükségletek alapján 

- közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő 
feladatokat), valamint 

- - az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat 
végez. 
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A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: 

A külterületen életvitelszerűen tartózkodó lakosság. 
 
Tanyagondnoki szolgáltatás ellátotti körzetei: 

 I. számú tanyagondnoki szolgáltatás területi lehatárolása: a település 
külterületén az I., és III. körzet elnevezésű településrész. 

 II. számú tanyagondnoki szolgáltatás területi lehatárolása: a település 
külterületén a II. körzet elnevezésű településrész. 

 
A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes. 
 

II. rész 
A települési, lakossági szükségletek bemutatása 

Nyárlőrinc település bemutatása 
 

Nyárlőrinc infrastruktúrája 
 
A tanyavilág belterülettől mért távolsága 1 - 10 km. A külterületi tanyavilág csak 
sokszor nehezen járható földúton közelíthető meg. A belterület infrastrukturális 
ellátottsága jónak mondható. Jelenleg tervezés alatt áll a szennyvízcsatorna 
kiépítése. Vezetékes ivóvíz, szilárd burkolatú út (80 %-ban), villamos hálózat, 
gázvezeték, telefonhálózat, kábel-tv hálózat, széles sávú internet hálózat, 
közvilágítás mind elérhető a belterületen élő lakosság számára. 
 
A külterületen villamos hálózat kb. 70 %-ban elérhető, más infrastruktúra nincs 
kiépítve. Közlekedési lehetőség a településen áthaladó 44-es főúton közlekedő 
autóbuszokkal és a vonatközlekedéssel oldható meg Kecskemét város és Lakitelek 
község irányába. 
 
Gazdasági jellemzők 
 
A település hagyományosan mezőgazdasági település. Az 1992-ben felbomlott 
termelőszövetkezet átalakult új típusú szövetkezetté. Nem jelentős foglalkoztató. Az 
állami gazdaság területén alakult Szikrai Borászati Kft, Maspex Olympos Kft 
gyümölcslé üzeme, a Szikrai Építő és Faipari Kft., valamint a Delta Kft a 
legjelentősebb foglalkoztatók a polgármesteri hivatal mellett. Néhány fős 
foglalkoztatotti létszámmal működő mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelmi és 
vendéglátó egység működik. Az állandó telephellyel rendelkező helyi iparűzési 
adóalany vállalkozások száma jelenleg 188. 
 
A munkaerőpiacon való elhelyezkedés szempontjából a külterületi lakosság igen 
hátrányos helyzetben van. A külterületen élő aktív korúak jelentős száma 
segélyezett. 
 
Demográfiai, szociális jellemzők 
 
Nyárlőrinc állandó lakosság száma 2022. január 1-én 2335 fő, 220 külterületi 
tanyaépületben 508 fő lakos él. 
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Korösszetétel szerint a településen tanköteles korban lévő gyermekek száma 
óvodáskortól 384 fő, az aktív korúak száma 1317 fő.  
Ebből külterületi tanyákban élő gyermekek száma 89 fő, az aktív korúak száma 318 
fő. A külterületen élő 61 év felettiek száma 89 fő. 
 
A roma etnikum főleg külterületi tanyákon elszórtan él, számuk mintegy 10 fő.  
 

Nyárlőrinc Korösszetétel a 2022. január 1-ei létszámból 

Lakosok száma 
2022. január 1-én 

0-2 
évesek 

Óvodás és 
tanköteles 

korúak 

Foglalkoztatás 
szempontjából aktív 

korúak 

61 év 
feletti 

lakosok 

2335 78 386 1317 
 

554 
 

Külterületi 
tanyákon élők 

száma: 
9 80 318 101 

 
2021. évben - az élve születések száma: 24 fő.  

               - az elhaltak száma: 43 fő. 
 

Lakónépesség száma: 2022. január 1. 2335 fő 

61 év feletti lakosság aránya a 
lakónépességhez 

552 fő (24,3 %) 

0-18 évesek aránya a 
lakónépességhez 

455 fő (20,0 %) 

Halálozások száma 43 fő (1,8 %) 

Gazdaságilag aktív népesség aránya a 
lakónépességhez (19- 60 év között) 

1265 fő (55,6 %) 

 
Közösségi élet 
 
A települési önkormányzat igyekszik a civil szervezetek működését támogatni, illetve 
aktív közösségi élet hátteret biztosítani. Ennek megfelelően költségvetéséből 
támogatja a közösségi szolgáltatásokat is nyújtó, egyes bejegyzett társadalmi 
egyesületeket és az általuk szervezett programokat. Az önkormányzat 
hagyományteremtő és hagyományőrző célzattal rendszeresen, az egész lakosságot 
megmozgató programokat szervez. Az évente megrendezésre kerülő legfontosabb 
programok: Futó verseny (május 1.) Falunap (pünkösdvasárnap), Katolikus templom 
búcsúja (augusztus 10-hez közelebb eső vasárnap), Szüreti rendezvény 
(szeptember első szombatja.), 56-os forradalom évfordulója (október 23.), Adventi 
gyertyagyújtás, Falu karácsonya 85 évesek köszöntése és megajándékozása 
(aranyvasárnap). 

 
Bejegyzett, működő szervezet 

 

Nyárlőrinci Labdarugó Sport Club 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________13. 

N y á r l ő r i n c , 2022. május 30. napján. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. rész 
 
A/ A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe 
tartozó alapfeladatai 
 
1. Közreműködés az étkeztetésben 
 
A feladatellátás tartalma, módja: 
 
A tanyagondnok kiemelt – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladataként 
definiált – feladata a külterületi igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel 
ételhordóban történő házhoz szállítása az iskolai napközi melegítő konyhájáról 
változó 2-10 személy részére. Az ételszállítás hétköznapokon 12 órától 13 óráig 
történik. A tanyagondnok ezt a feladatot szóban vagy írásban jelzett igények alapján 
látja el. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során 
a további alapellátási igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé. 
 
Az ellátottak köre: 
 
A külterületén él és igényt tart erre a szolgáltatásra.  
 

Közreműködés az étkeztetésben napi 
rendszerességgel 

„x”-el jelölni 

1-10 fő ellátott személy x 

11-20 fő ellátott személy  

 
2. Közreműködés a házi segítségnyújtásban 
 
A feladatellátás tartalma módja: 
 
A házi segítségnyújtást az önkormányzat Tiszakécske Város és Környéke Szociális 
Feladatellátó Társulás keretében a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény útján 
biztosítja. Az Egyesített Szociális Intézmény 1 fő 8 órás szociális gondozónővel látja 
el a házi segítségnyújtást. A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok az 

Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány 
 

Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 
 

Egészséges Ifjúságért Alapítvány 
 

Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 

Alapítvány a Nyárlőrinci Kincskeresőkért 
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Intézményvezető igénye alapján azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek a 
képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi 
higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások stb.) körén. Igény esetén a 
tanyagondnoki szolgálat szállítja a gondozókat a külterületi ellátást igénylőkhöz. 
 
A tanyagondnok a házi gondozók szállításán kívül az alábbi – az alapszolgáltatáshoz 
kapcsolódó – feladatokat látja el: 

- ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár 
stb. cseréje), 

- a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, 
fogyasztási cikkek stb. beszerzése. 
 

A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket és az átvett előleg összegét írásban 
rögzíti. A vásárlásról köteles nyugtát az igénylőnek átadni és a vásárolt árucikkekre 
az igénybevevőtől kapott készpénzzel elszámolni. 
Az ellátottak köre: 
 
Koruk és/vagy egészségi állapotuk miatt azon személyek, akik önmaguk ellátására 
saját erőből nem képesek és mások róluk nem gondoskodnak. Ellátottak körébe 
tartoznak továbbá azok, akik a tömegközlekedés hiányosságai miatt a szociális 
helyzetükből adódóan a belterületen és a környező településeken elérhető 
közszolgáltatásokat nem tudják igénybe venni. 
 

Közreműködés a házi 
segítségnyújtásban heti 
rendszerességgel 

„x”-el jelölni 

1-10 fő ellátott személy  

11-20 fő ellátott személy x 

 
3. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 
 
A feladatellátás tartalma, módja: 
A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való 
bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a településlakói számára. A 
tanyagondnok hirdetményeket, szólólapokat helyez ki a külterületek frekventált 
közterületein, illetve szóban tájékoztatja a lakosságot az aktuális programokról és 
rendezvényekről. Ezzel egy időben a lakosság által megfogalmazott igényeket és 
észrevételeket továbbítja a polgármesternek és a jegyzőnek. 
 
A feladatellátás rendszeressége: Folyamatos. 
 
Az ellátottak köre: 
A település lakossága, de elsősorban a közösségi és szociális ellátásokra vonatkozó 
információkat igénylők. 
 

Közreműködés a közösségi és szociális 
információk szolgáltatásában 

„x”-el jelölni 

1-20 fő  

21-30 fő x 
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4. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben 
 
A feladatellátás tartalma, módja: 
A tanyagondnok fontos feladata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv.-ben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a 
gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, 
szakembereikkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek 
szállítása. A községben feladatellátást végző családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat, a gyámügyi ügyintéző, továbbá védőnői szolgálat szűkség szerinti 
szállításában vesz részt. 
A tanyagondnok munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság és 
különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit.  
 
Az ellátottak köre: A külterületen élő személyek. 
 

Közreműködés az egyéb 
alapszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésben 

„x”-el jelölni 

 
Nincs 

 

 
Eseti 

x 

 
havonta legalább két alkalommal 

 

 
5. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 
 
A feladatellátás tartalma, módja: 
 
A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi 
intézménybe szállítását, valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati 
segédeszközök beszerzését. 
A tanyagondnoki szolgáltatás alapfeladata, hogy a külterületen élő betegek minél 
gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez. 
Napi rendszerességgel elérhető orvosi ellátás csak a település belterületén érhető el. 
A külterületeken nincs orvosi rendelő vagy ellátás. A szállítási feladatot igény szerint 
kell ellátni, indokolt esetben a saját településen belül is. A településen kívüli 
betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára 
előírt időpontokhoz. A fertőző betegek szállításánál különösen körültekintően kell 
eljárni. A tanyagondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, 
a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti. Kizárólag járó-betegszállítást 
végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy megérkezésére nincs lehetőség. A 
járó-betegek tanyagondnoki gépjárművel történő szállításához nincs szükség ÁNTSZ 
engedélyre, tekintve, hogy ez szerepel a tanyagondnoki szolgáltatás 
alapfeladataiban, amelyet a többször módosított 1/2000. SzCsM. rendelet tartalmaz. 
A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak 
rendelkeznie kell az alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel. 
A tanyagondnok munkájával hozzájárul a lakosok egészségi állapotának 
megőrzéséhez azáltal is, hogy aktívan részt vesz a betegségmegelőző 
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tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a 
szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról. 
A külterületen nincs gyógyszertár ezért a receptek kiváltása és a gyógyszerek időben 
történő házhoz szállítása nagy segítség a betegeknek. A tanyagondnoknak 
gondoskodni kell arról, hogy a gyógyszerek név szerint kerüljenek külön 
csomagolásra, és az írásban átvett pénzzel a gyógyszer kiváltására nyugtával kell 
elszámolni. 
 
Az ellátottak köre: A település külterületén élő személyek. 
 

Háziorvosi rendelésre szállítás „x”-el jelölni 

Nincs  

Hetente egyszer  

Hetente többször                                      x 

Naponta  

 

Egyéb egészségügyi intézménybe 
szállítás 

„x”-el jelölni 

Nincs  

Havonta, vagy ritkábban  

Kéthetente egyszer  

Hetente egyszer x 

 

Gyógyszerkiváltás és gyógyászati 
segédeszközökhöz való 
hozzájutás biztosítása (havi 
átlagban) 

„x”-el jelölni 

1-10 fő  

11-20 fő x 

20 fő felett  

 
6. Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása 
 
A feladatellátás tartalma, módja: 
 
A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése 
érdekében a tanyagondnoki gépjármű részt vesz a gyermekek szállításában. A 
gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő 
segítségnyújtás.  
 
A tanyagondnok kizárólag a külterületen, tanyákon élő gyermekek esélyegyenlőségét 
biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése rendkívüli időjárás esetén. Ide 
tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, való szállítása is.  
 
Az ellátottak köre: 
A helyi Óvodába és általános iskolába járó gyermekek, így különösen az óvodába 
járó 3. életévet betöltött és a tankötelezettségi korba tartozó óvodás, iskolás 
gyermekek, fiatalok. 
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Gyermekszállítás „x”-el jelölni 

Nincs  

Alkalmanként  

Rendszeres x 

 

Egyéb gyermekszállítás „x”-el jelölni 

nincs  

esetenként x 

hetente  

naponta  

7. Szállítás 
 
A feladatellátás tartalma, módja: 
 
A tanyagondnok eljuttatja az igénybe vevőhöz a szükséges javakat és 
szolgáltatásokat, továbbá az igénybe vevőt eljuttatja a közszolgáltatások, 
szolgáltatások és közösségi programok helyszínére, ha ez más módon nem oldható 
meg. A külterületről és a belterületi egyéb lakott helyről a tanyagondnok gyakran 
szállítja háziorvoshoz vagy védőnőhöz a személyeket. 
 
Az ellátottak köre: 
 
Nyárlőrinc I. körzet, II. körzet, III. körzet területén életvitelszerűen élő és a feladatban 
megjelölt problémákkal érintett lakosok. 
 
8. Megkeresés 
 
A feladatellátás tartalma, módja: 
 
A tanyagondnok a külterületen és a belterületi egyéb lakott helyen „nyitott szemmel” 
jár, felkutatja, illetve megkeresi a szociális problémákkal érintett személyeket és 
bevonja őket a szolgáltatásba. 
 
Az ellátottak köre: 
Nyárlőrinc I. körzet, II. körzet, III. körzet területén élő lakosság, amennyiben a feladat 
túlmutat a 4. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben 
résznél. 
 
9. Közösségi fejlesztés 
 
A feladatellátás tartalma, módja: 
 
A tanyagondnoknak nagy szerepe van az elszigetelten élő személyek közösségi 
fejlesztésében. A községben lévő programokra igény szerint szállítja őket, 
szolgáltatásokat kezdeményez, bátorító- ösztönző és kapcsolatszervező 
tevékenységet végez. 
 
Az ellátottak köre: 
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Nyárlőrinc I. körzet, II. körzet, III. körzet területén élő lakosság, amennyiben a feladat 
túlmutat a 3.Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában  
 
B./ A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli 

kiegészítő feladatai 
 
1. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, 

segítése 
 
A feladatellátás tartalma: 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás egyik fő célja a településen élők életminőségének 
javítása. Ez jelenti a helyi társadalom demokratikus működéséből fakadó élénk 
közéletet, civil szervezetek létét és működését, amit a szolgálat fenntartója 
támogathat. A feladat elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki 
ismeri a település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható 
kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. E feltételek megléte esetén lehet a helyi 
közélet motorja, illetve a közéleti események szervezője. 
 
Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítás (helyi egyesületek, népdalkör, 
nyugdíjasklub, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei, 
valamint a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések, helyszín biztosítása, 
berendezése stb.) megoldása. 
 
A feladatok más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével 
kapcsolatos. A tanyagondnoki szolgálat a hagyományosan megrendezésre kerülő 
programok szervezésében és lebonyolításában hangsúlyos szerepet kap. 
 
A rendezvények szervezési fázisában a polgármester és jegyző megbízása alapján 
segíti, kiegészíti az önkormányzat munkáját. Feladati közé tartozik a helyszín 
előkészítése és berendezése, az eszközbeszerzések, a szükséges technikai háttér 
és a tárgyi feltételek biztosítása. A programok lebonyolítása során adódó feladatokat 
elvégzi, a rendezvény előadóit és meghívott vendégeit szállítja. 
 
A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események 
szervezésére is kiterjed, azoknak rendszeres szervezője lehet: népdal találkozó.  
 
Egyéb nem helyi rendezvények szállítási feladatai: 

A településen a civil szervezetek, közösségi közfeladatokat segítő társadalmi 
szervezetek, egyesületek működnek. A szervezetek működési jellegéhez kapcsolódó 
nem helyi rendezvényeken történő részvételhez az utaztatásban fontos szerepet 
játszik a tanyagondnok. 
 
Egyéb nem helyi rendezvények szállítási feladatai, amely nem taxatív felsorolás: 
 

Sportolók: mérkőzésre, sportrendezvényre szállítása, eszközbeszerzés segítése 
Nyugdíjas klub tagjai: rendezvényekre, kiállításokra szállítás 
Kulturális és szórakoztató rendezvények: színház, fesztiválok, kiállítások, stb. 
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Az ellátottak köre: 
 
A település lakosai, közösségei, civil szervezetek, sportegyesületek tagjai. 
 

Egyéb lakossági szolgáltatások 
biztosításában való közreműködés 

„x”-el jelölni 

nincs  

esetenként x 

rendszeresen  

 
1. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 
A feladatellátás tartalma, módja: 
 
A tanyagondnok feladati közé tartozik a külterületi lakosok hivatalos ügyeinek 
intézésében segítségnyújtás, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott 
hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnokok 
által történő elintézésével. Ide tartozik a különböző ügyek elintézéséről (milyen 
ügyben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell beszerezni ill. benyújtani) 
való tájékozódás és tájékoztatás is. Lebonyolítja a külterületen élő lakosok és a 
hivatal közötti levelezéseket is.  
 
A polgármesteri hivatal a tanyagondnokkal megismerteti és folyamatosan tájékoztatja 
a hivatalban igényelhető szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételének 
módjáról. 
 
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az 
önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a 
lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során 
rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, problémáikat, kéréseiket meghallgatja. 
 
Az önkormányzati munkát segíti a hivatal leveleinek, szórólapjainak kézbesítésével, 
a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével. 
 
Az ellátottak köre: 

A külterület lakossága. 
 

Egyéb lakossági szolgáltatások 
biztosításában való közreműködés 

„x”-el jelölni 

nincs  

esetenként  

hetente legalább egyszer x 

napi rendszerességgel  

 
3. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés 
 
A feladatellátás tartalma: 
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A tanyagondnok igény szerint „nagyobb bevásárlások” esetén bevásárló utakat 
szervez. A napi beszerzések a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk. pl. 
alapvető élelmiszerek, beszerzése és vásárlása. 
Rendszerességgel a háztáji állattartók részére a kisállattartáshoz (elsősorban 
baromfi) szükséges táp, és eszközbeszerzéseket végzi. A fenti bevásárlások előtt a 
tanyagondnok felméri az igényeket, és ennek függvényében szervezi meg a 
bevásárló út időpontját és tartalmát. Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és 
mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. 
 
Az ellátottak köre: 

Azok a külterületen élők, akik a fenti szolgáltatást igénylik. 
 

Egyéb lakossági szolgáltatások 
biztosításában való közreműködés 

„ x”-el jelölni 

nincs  

Esetenként x 

Hetente legalább egyszer  

Havonta egyszer  

 
A tanyagondnoki szolgálat célcsoportja: 
 
A külterületi lakosság. Cél, hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek 
révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben 
élhessenek. 
 
C./ A tanyagondnoki szolgáltatás által nyújtott közvetett – az önkormányzati 

feladatok megoldását segítő – szolgáltatások 
 
A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására   
történik - közreműködik azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek 
ugyancsak célja szintén a falu lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de 
amely feladatokat nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulók, 
igénybevevők számára végzi. 
 
A tanyagondnok végzi az önkormányzat, a hivatal és az önkormányzat 
szervezeteinek különböző eszközbeszerzéseit. 

Ilyen feladatok: 

– a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az 
önkormányzat és intézményei számára, 

– önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére (írásos 
anyagok, szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, 
illetve a szórólapok házhoz juttatása), valamint az egyéb önkormányzati 
fenntartású és finanszírozású (helyi újságban történő) tájékoztatásban való 
közreműködés 

– alkalomszerűen a segélycsomagok eljuttatása a rászorulók részére. 
 
A szolgáltatást igénybe vevők köre: A települési önkormányzat és intézményei. 
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A feladatellátás módja: 
 
A fenntartó utasításai alapján, összehangolva a tanyagondnoki szolgáltatás 
személyes szolgáltatást jelentő alapfeladataival. 
 
D./ A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális 
segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, 
amelynek révén a külterületi lakosok általános szükségleteinek kielégítését az 
emberek szállításával segíti. 
 
A földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően változó mértékben a 
tanyagondnoki szolgálat közreműködik a településen élők tömegközlekedéshez való 
hozzájutásában. 
 
A tömegközlekedés elégtelensége (ritka járatok, vasútállomások és a volánbuszok 
megállóinak távolsága) okot ad a tanyagondnoki tevékenységi kör közlekedési 
szolgáltatásokkal történő bővítésére.  
 
A tanyagondnoki szolgáltatás menetrendszerű járatot nem üzemeltet, a 
tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem 
akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az egyedi 
eseteket preferálja (késői járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás). 
 
A szolgáltatást igénybe vevő: A külterületi lakosok. 
 
A feladatellátás módja: 

Összehangolva az alapellátási feladatokkal. 
 

Közreműködés a 
tömegközlekedéshez való 
hozzájutásban 

„ x”-el jelölni 
 

nem vesz részt 
 

 

esetenként részt vesz X 
 

rendszeresen részt vesz  
 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata a tanyagondnoki szolgálaton keresztül az 
alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja: 
 

- Gondozás: A tanyagondok a szolgáltatást igénybe vevő bevonásával, célzottan 
segít mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket az igénybe vevő saját 
maga tenne meg, ha erre képes lenne. A tanyagondnok részt vesz a házi 
segítségnyújtásban, és ez a tevékenysége elősegíti az igénybe vevő 
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életminőségének javítását, a családban vagy társadalomban való megtartását 
és esetleges visszailleszkedését. 

- Étkeztetés: A tanyagondnok rendszeresen gondoskodik a külterületen, valamint 
a belterületi egyéb lakott helyen élők számára – igény alapján – az étkeztetés 
biztosításáról. Alkalomszerűen a tanyagondnok a belterületen élők számára is 
szállít ebédet.  

- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: A tanyagondnok segíti a 
szolgáltatást igénybe vevőt a mindennapi életvitelében, személyes környezete 
rendben tartásában, a mindennapi ügyeinek intézésében. Igény esetén elvégzi 
a gyógyszertárban a gyógyszerek kiváltását, a boltban a bevásárlást, ezzel 
biztosítva a személyes szükségletek kielégítésére szolgáló eszközöket. 

 
E./ A tanyagondnoki szolgáltatás összteljesítményét jelző mutatók 
 
A tanyagondnoki feladatok szinte kizárólagosan gépjármű igénybevételével láthatóak 
el. Ezek a településen meglévő (van olyan lakott tanya mely a belterülettől 10 km-re 
található) és a környező települések viszonylatában felmerülő távolságok miatt 
jelentős futásteljesítményt követelnek meg. 
 
A fenntartó, a tanyagondnok és a helyi közösség számára egyaránt fontos, hogy a 
tanyagondnoki szolgálat teljesítményét, hatékonyságát ismerje. A hatékonyság egyik 
mutatója az ellátott lakosságnak az aránya. Cél, hogy ez az arány minél magasabb 
legyen, a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak minél nagyobb 
hányada részesülhessen a szolgáltatásban.  
 
A tanyagondnoki szolgáltatás a felsorolt tevékenységek mellett, a fő tevékenységi 
körökbe nem sorolt egyéb – szintén térítésmentes – szolgáltatást nyújthat. 
 
G./ Más intézményekkel való együttműködés módja 
 
A tanyagondnok feladatai ellátása során kapcsolatot tart: 

a) az önkormányzattal a polgármester útján, 

b) a polgármesteri hivatallal a jegyző útján, 

c) az oktatási intézmények vezetőivel, 

d) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás területileg illetékes 
családsegítőjével, 

e) a védőnői szolgálattal, 

f) a háziorvosi szolgálattal, 

g) a polgárőrséggel. 

 
IV. rész 

Tájékoztatás, kapcsolattartás, igénybevétel, 
ellátott- és munkajogi kérdések 
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A tanyagondnoki szolgáltatások közzétételének módja 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzatnak a tanyagondnoki szolgáltatásokról szóló 
tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni: 

– hirdetményben az önkormányzat hivatalos honlapján (www.nyarlorinc.hu), a 
Polgármesteri Hivatalhirdető tábláján, mint a helyben szokásos helyen, 

– a szolgáltatással érintett területeken, szórólapokon, minden lakásba eljuttatva, 

– helyi rendezvényeken: az éves közmeghallgatáson, 

– a helyi médiákban: a havonta megjelenő helyi újságban (Nyárlőrinci Hírmondó), 

– élőszóban: a tanyagondnok, a polgármester, jegyző, illetve a polgármesteri 
hivatali dolgozók útján. 

 
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 
 
A szolgáltatásokkal és a felmerülő problémákkal kapcsolatban tájékoztatást 
munkaidejében a tanyagondnok, ügyfélfogadási időben a polgármester, a jegyző, a 
polgármesteri hivatal szociális ügyintézői adnak. A tájékoztatás alapja a helyi 
önkormányzatnak a tanyagondnoki szolgáltatást is magában foglaló helyi szociális 
rendelete, illetve a működési engedélyt kiadó hatósághoz benyújtott szakmai 
programja. 
 
A kapcsolattartás lehetséges módjai 
 
Személyesen: a tanyagondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek 
többségében az igénybevételkor kerül sor.  
 
Telefonon: a tanyagondnok számára biztosítani kell a telefonon történő mobil 
elérhetőséget, hogy az igénybe vevők távollétében is jelezni tudják számára 
szükségleteiket. Telefonszám: 06 76/589-001 
 
Írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az 
ellátottak írásban is jelezheti a szolgáltatás fenntartójának. 
 
A szolgáltatás igénybevételi szándékának jelzése 
 
A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a tanyagondnoknál személyesen vagy 
telefonon, a szolgáltatást fenntartó a polgármesteri hivatalban pedig személyesen 
illetve a polgármesteri hivatalban írásban jelezhetik a szociális ügyintézőknél. 
 
Azon igények kielégítését, melyek nem zavarják a szolgáltatás napi 
rendszerességgel végzendő feladatait (ételszállítás, gyógyszerkiváltás, stb.) a 
tanyagondnok fontossági rangsor szerint végzi. Azon szolgáltatási, szállítási 
igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, a polgármesterrel 
egyeztetni kell. 
A tanyagondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor 
ügyelni kell arra, hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások 
körébe tartozó alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság 
szempontjának figyelembe vételével kell dönteni. 
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Az igénybevétel dokumentálása az adott szolgáltatás elvégzésének elismerését 
igazoló szolgáltatásnaplón keresztül történik, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 8. 
számú melléklete szerint. A szolgáltatást igénybe vevők aláírása mellőzhető.  
Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: 
 
Biztosítani kell az ellátottak jogait a tanyagondnoki szolgálat működése során. A 
szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét be 
kell tartani. A tanyagondnok a szolgálat által biztosított szolgáltatást olyan módon 
végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos 
alapjogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az 
élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, valamint a testi-lelki egészséghez 
való jogra. 
 
Az ellátottak jogai: 

- A tanyagondnoki szolgálat az ellátottak élethelyzetükből adódó szükségleteit 
köteles kielégíteni. 

- Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szolgáltatás működésével kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez. 

- Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem, különös tekintettel, az egészségi 
állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival, szociális 
helyzetével kapcsolatos információkra. 

 
Panasztételi eljárás: 

A szolgáltatást igény bevevő panasszal élhet, melyet a Hivatalban személyesen 
bejelenthet, vagy írásban a Polgármesternek, vagy a Egészségügyi és Szociális 
Bizottságnak címezhet. Panasszal a fenntartó felé írásban beadott kérelemmel lehet 
fordulni. A panaszt az Egészségügyi és Szociális Bizottsága kivizsgálja, melynek 
eredményéről 15 napon belül értesíti az ellátottat. 
 
Az igénybe vevő ezen felül felkeresheti az alábbi intézményeket: 
 
Ellátott jogi képviselő: 

Ladányi Mónika 
telefon: 06-20-4899-605  
E-mail:monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu 
Elérhető: Hétfőtől csütörtökig: 8:00-16:30 
                               Pénteken: 8:00-14:00 
 
Az illetékes ellátott jogi képviselő elérhetősége a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján elhelyezésre került, továbbá a tanyagondnoki gépjárműben is 
megtalálható. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatást végzők jogai: 
 

– a tanyagondnoki szolgáltatást végző – közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott – munkavállaló számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez 
kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságát és 

mailto:monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu
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személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a fenntartó megfelelő 
munkavégzési körülményeket biztosítson számára. 

– a munkavállaló munkakörében – esetlegesen – történő felelősségre vonása 
csak a fentiekkel arányosítható. 

– a tanyagondnok jogosult munkavállalói jogainak érvényesítésére a Munka 
Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény alapján. 

 
A tanyagondnok helyettesítése 
 
A fenntartó a tanyagondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett 
munkaerővel ellátni az adott évben előírt munkaórák teljes mennyiségében.  
A helyettesítés megoldható 

– A tanyagondnokok egymással történő helyettesítésével. 
 

V. rész 
 

Egyéb – a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos – előírások 
 
Személyi feltételek 
 
A tanyagondnok köteles elvégezni a fenntartó önkormányzat által finanszírozott, 
munkakör betöltéséhez szükséges tanyagondnoki alapképzést. 
 
A tanyagondnok köteles a munkáltató által támogatott kötelező továbbképzéseken 
részt venni, és a közalkalmazottak számára előírt kreditpontokat megszerezni. 
 
Az Önkormányzat a tanyagondnok számára lehetőséget biztosít – a 
feladatellátáshoz szükséges – közösségi összejöveteleken való részvételre, a 
szakmai szervezetekkel (megyei vagy regionális tanyagondnoki egyesületek, Dél-
alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézet) történő kapcsolattartásra. 
 
A tanyagondnok köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó 
etikai szabályokat betartani. 
 
A tanyagondnok köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli munkába 
rendelés esetén az előírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas 
állapotban. 
 
A tanyagondnok esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles 
munkaadójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez 
különösen vonatkozik a gépjárművezetés alóli felmentésre, amennyiben esetleg más 
feladatok ellátásban az említett problémák miatt nem akadályozott. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A tanyagondnoki gépjárművet - önkormányzati gépjármű-tároló kialakításáig – 
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 9. alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon 
tárolhatja. A tanyagondnok köteles a tanyagondnoki gépjárművet használat után 
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minden nap ezen a helyen leállítani. A tanyagondnok köteles a gépkocsit rendben, 
tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel kísérni (km-óraállás). A gépjármű 
rendellenes használatából, valamint a tanyagondnok hibájából adódó kárért anyagi 
felelősséggel tartozik. 
 
A tanyagondnoki gépjármű adatai: 

I. számú tanyagondnoki szolgálat: MVA-425 rendszámú, SKODA YETI típusú,  

II. számú tanyagondnoki szolgálat: LAN- 613 rendszámú FORD RANGER típusú 
önkormányzati tulajdonban álló CASCÓ biztosítással rendelkező gépjárművekkel. 
A tanyagondnok jelenléti ívet, menetlevéllel útnyilvántartást és szolgáltatási naplót 
vezet. A menetlevél, illetve útnyilvántartás alapján a felhasznált üzemanyagról 
havonta „teletank rendszerrel” elszámolást készít a polgármesteri hivatal pénzügyi 
csoportjánál. 
 
A tanyagondnok a feladatai ellátásához készpénzellátmányra jogosult, ennek 
összegét a pénzkezelési szabályzat figyelembevételével a jegyző határozza meg. 
 
A tanyagondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a 
tanyagondnoki gépjármű mellett a feladatellátásához szükséges egyéb, a 
szolgáltatást fenntartó rendelkezésére álló eszközöket is használni (számítógép, 
internet, telefon stb.). 
 
Az Önkormányzat saját költségén – az ellátottakkal való kapcsolattartás, a 
megoldandó feladatokról való gyors értesülés és a hasonlóan gyors 
problémamegoldás érdekében – mobiltelefon használatát biztosítja a tanyagondnok 
számára. 
 
 
Záradék:  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2022. (V.30.) Kt. számú 
határozatával a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját 2022. május 30. napján 
elfogadta. Egyidejűleg a 112/2021. (III.18.) számú Kt. határozatot hatályon kívül 
helyezi. 
 

*** 
 
8.) Tanyagondnoki pályázat elbírálása, két tanyagondnok kiválasztása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület a múltkori testületi ülésen 
döntött, két fő tanyagondok felvételéről. A pályázati felhívásra öt személy nyújtott be 
pályázatot. A pályázók közül négy fő hozzájárult pályázatuk nyílt ülésen történő 
elbírálásához, egy fő nem nyilatkozott. A következő személyek nyújtottak be 
pályázatot:  

1. Fodor Csaba Kecskemét, Zsálya u. 41. szám alatti lakos, aki benyújtotta a 
pályázatban előírt mellékleteket, és nyilatkozatában vállalta a tanyagondnoki 
tanfolyam elvégzését (a benyújtott erkölcsi bizonyítvány 30 napnál régebbi). 

2. Moravecz Gyula István Nyárlőrinc, Úttörő u. 15. szám alatti lakos (aki jelenleg 
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mezőőr) benyújtotta a szükséges mellékleteket, és vállalta a tanyagondnoki 
tanfolyam elvégzését. 

3. Gulyás Tímea Nyárlőrinc, Rákóczi u. 30. szám alatti lakos benyújtotta a szükséges 
mellékleteket, és vállalta a tanyagondnoki tanfolyam elvégzését. 

4. Vörös István Lakitelek, Vak Bottyán u. 4/2. szám alatti lakos benyújtotta a 
szükséges mellékleteket, és vállalta a tanyagondnoki tanfolyam elvégzését. 

5. A pályázó nem csatolta be az előírt dokumentumokat, nem nyilatkozott a 
személyes adatok kezeléséről a pályázati eljárással összefüggésben, továbbá nem 
nyilatkozott a pályázat nyílt ülésen történő elbírálásáról. 
 
Túri István képviselő: A két helyi pályázót támogatja a tanyagondnoki állásra. 
 
Pénzváltó István polgármester: Szintén ezen a véleményen van. Moravecz Gyula - 
aki a mezőőri feladatokat látja el – jelenleg Csernák János tanyagondnokot 
helyettesíti. Jól végzi el a feladatot, szolgálatkész, szeretik az emberek és szót ért 
velük. Gulyás Tímea közvetlen, talpraesett hölgy, nem lenne baj, ha némely esetben 
nő látná el ezt a feladatot. Megítélése szerint mindketten alkalmasak a feladat 
ellátására. A tanyagondnoki tanfolyam elvégzését vállalták, melyet egy éven belül 
kell elvégezni. 
 
Pácsa József képviselő: A helyzet elég egyértelmű, miután két főt szeretne az 
önkormányzat és két nyárlőrinci jelentkezett, akik véleménye szerint alkalmasak a 
feladat elvégzésére. 
 
Vas Ildikó képviselő: Szintén ezen a véleményen van, a két nyárlőrinci jelentkezőt 
javasolja. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Amennyiben a képviselő-testület a két nyárlőrinci 
személy pályázatát fogadja el, a képviselő-testületnek, mint munkáltatónak kell 
meghatároznia a bérüket. A tanyagondnok illetménye tartalmazza a garantált 
illetményt – jelenleg 260.000,- Ft - amelyhez társul egy szociális ágazati összevont 
pótlék, amely Moravecz Gyula esetében – munkában töltött évei miatt - 35.000,- Ft. 
Gulyás Tímea esetében a garantált illetmény – jelenleg 260.000,- Ft - amelyhez 
társul szociális ágazati összevont pótlék 26.000,- Ft, így a bére 286.000,- Ft. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javaslatot teszek Moravecz Gyula István 2022. 
június 10. napjától történő tanyagondnoki kinevezésére, és illetményére 310.000,- 
Ft/hó összegben, amely magába foglal 260.000,- Ft garantált illetményt, 35.000,- Ft 
szociális ágazati összevont pótlékot, és 15.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló 
illetményt, hogy ne legyen kevesebb mint a jelenlegi mezőőri bére. 

Gulyás Tímea esetében pedig a javaslata 290.000,-Ft összeg, amely magába foglal 
260.000,- Ft garantált illetményt, 26.000,- Ft szociális ágazati összervonz pótlékot és      
4.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményt. 
 
Túri István képviselő: Egyetért a javaslattal. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint a két tanyagondnoknak – látva 
a körzetek elosztását – nem lesz egyforma a feladata. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Moravecz Gyula 
István tanyagondnok illetményét 310.000,- Ft/hó összegben megállapítani, amely 
magába foglal 260.000,- Ft garantált illetményt, 35.000,- Ft szociális ágazati 
összevont pótlékot, és 15.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményt többletet.  
Gulyás Tímea tanyagondnok illetményére a javaslata 290.000,-Ft összeg, amely 
magába foglal 260.000,- Ft garantált illetményt, 26.000,- Ft szociális ágazati 
összevont pótlékot, és 4.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményt többletet. A 
képviselő-testület kötelezi a tanyagondnokokat, hogy a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. § (5) bekezdésében szabályozott alapképzést a 
foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül végezzék el. Felhatalmazza 
a polgármestert a kinevezési okiratok aláírására. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2022. (V.30.) határozata 
Tanyagondnoki pályázat elbírálása, két tanyagondnok kiválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (továbbiakban: 
Kjt.) 21. § (1) bekezdésében, és a 83/A. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat feladatkörébe tartozó 
tanyagondnoki szolgáltatás ellátására  

I. Moravecz Gyula István Nyárlőrinc, Úttörő u. 15. szám alatti 
lakost 2022. június 10. napjától határozatlan időre 
tanyagondnoknak nevezi ki.  

a.) Moravecz Gyula István tanyagondnok illetményét 
310.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, amely magába 
foglal 260.000,- Ft garantált illetményt, 35.000,- Ft 
szociális ágazati összevont pótlékot, és 15.000,- Ft 
munkáltatói döntésen alapuló illetményt.  

b.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kötelezi Moravecz Gyula István tanyagondnokot, hogy a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. § (5) bekezdésében 
szabályozott alapképzést a foglalkoztatás kezdő 
időpontjától számított 1 éven belül végezze el. 

c.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat 
aláírására. 
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II. Gulyás Tímea Nyárlőrinc, Rákóczi u. 30. szám alatti lakost 
2022. július 1. napjától határozatlan időre tanyagondnoknak 
nevezi ki.  

a.) Gulyás Tímea tanyagondnok illetményét 290.000,- Ft/hó 
összegben állapítja meg, amely magába foglal 260.000,- 
Ft garantált illetményt, 26.000,- Ft szociális ágazati 
összevont pótlékot, és 4.000,- Ft munkáltatói döntésen 
alapuló illetményt. 

b.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kötelezi Gulyás Tímea tanyagondnokot, hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendelet 39. § (5) bekezdésében szabályozott 
alapképzést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 
éven belül végezze el. 

c.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

9.) Mezőőri álláshelyre pályázat kiírása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület az előző napirendi pontnál 
elfogadta Moravecz Gyula István mezőőr pályázatát a tanyagondnoki munkakör 
ellátására, ezért a megüresedett mezőőri állásra pályázati felhívást kell közzétenni. 
Javaslatot tesz a pályázati kiírásra az alábbiak szerint: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény alapján, közalkalmazotti 
jogviszonyban, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkakör betöltésére írunk ki 
pályázatot. Pályázati feltétel 8 általános iskolai végzettség, B kategóriás jogosítvány, 
fegyvertartási engedély megléte, egészségügyi alkalmasság, magyar 
állampolgárság. Előnyt jelent a középfokú képesítés és a mezőőr vagy 
közterületfelügyelő területen szerzett tapasztalat. 

A pályázathoz be kell nyújtani a szakmai önéletrajzot, 90 napnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget igazoló okiratot. A pályázatban foglalt 
személyes adatok kezeléséről, valamint a pályázat nyílt ülésen történő elbírálásáról 
hozzájáruló nyilatkozat. A pályázat benyújtási határideje 2022. június 30., az 
elbírálás határideje 2022.július 15. Az állás az elbírálás után azonnal betölthető. Az 
elbírálásnál a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók 
személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításához. 
 
Pénzváltó István polgármester. Javasolja a képviselő-testületnek a mezőőri 
álláshelyre kiírt pályázati felhívás határozat-tervezet szerinti elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2022. (V.30.) határozata 
Mezőőri álláshelyre pályázat kiírása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (továbbiakban: 
Kjt.) 20/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kjt. 
20/A §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a határozat melléklete 
szerinti feltételekkel a mezőőri munkakör betöltésére 1 fő részére. 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
10.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2021. évi 

átfogó értékelés 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése kötelező 
feladat minden évben, melyet május 31-ig meg kell küldeni a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 
részére.  
 
Pénzváltó István polgármester: Horváthné Dékány Judit családsegítőt kérdezi, 
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
Horváthné Dékány Judit családsegítő: Az írásbeli beszámolóját kiegészíti, hogy a 
családsegítő munkáját sikerek, és kudarcok egyaránt jellemezték. Ez valószínűleg 
köszönhető a Covidnak is, hiszen nagyon sok rendezvény, összejövetel elmaradt, 
kevesebbet lehettünk együtt. Kiemelne néhány pozitívumot, mint például a 
ruhabörze, melynek során kétszer 4 tonna ruhát tudtak összegyűjteni, és az ebből 
befolyt pénzösszeg az osztályok kasszáját gyarapította. Jól működik a jelzőrendszer, 
igen gyorsan áramlanak az információk. Ez köszönhető annak is, hogy nagyon jó a 
kapcsolat az óvodával, iskolával, a védőnővel és természetesen igen jól tudunk 
együttműködni az önkormányzattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2021. évi átfogó értékelést 
elfogadását. Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2022. (V.30.) határozata 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2021. évi átfogó 
értékelést megtárgyalta, és elfogadta. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: 2022. május 31. 

 
11.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A testületi tagok az előterjesztést megkapták. A 
módosítást indokolja, hogy a tanácsban Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát képviselő dr. Szeberényi Gyula Tamást az országgyűlési egyéni 
választókerületben képviselővé választották meg, ezért a tanácsban betöltött 
tagságáról lemondott, így új tagot kellett választani. Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát a továbbiakban prof. dr. Sztachó-Pekáry István képviseli és ezt a 
változást kell átvezetni a társulási megállapodáson. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának III. számú 
módosítását a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2022. (V.30.) határozata 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának III. számú módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Melléklet a 56/2022. (V.30.) Kt. határozathoz 

 
A DUNA-TISZA KÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 
 

III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 

amely létrejött  
Ágasegyháza Község Önkormányzata, Akasztó Község Önkormányzata, Albertirsa 
Város Önkormányzata, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, Apaj Község 
Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, 
Ballószög Község Önkormányzata, Bénye Község Önkormányzata, Bugyi 
Nagyközség Önkormányzata, Cegléd Város Önkormányzata, Ceglédbercel Község 
Önkormányzata, Csemő Község Önkormányzata, Csengőd  Község 
Önkormányzata, Csévharaszt Község Önkormányzata, Dánszentmiklós Község 
Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség 
Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község 
Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Ecser Nagyközség 
Önkormányzata, Farmos Község Önkormányzata, Felsőlajos Község 
Önkormányzata, Felsőpakony Község Önkormányzata, Fülöpháza Község 
Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Gomba Község 
Önkormányzata, Gyömrő Város Önkormányzata, Harta Nagyközség 
Önkormányzata, Helvécia Nagyközség Önkormányzata, Izsák Város 
Önkormányzata, Jakabszállás Község Önkormányzata, Kakucs Község 
Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Káva Község Önkormányzata, 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kerekegyháza Város 
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kocsér Község 
Önkormányzata, Kóka Község Önkormányzata, Kunadacs Község Önkormányzata, 
Kunbaracs Község Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Ladánybene Község Önkormányzata, 
Lajosmizse Város Önkormányzata, Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, Lórév 
Község Önkormányzata, Maglód Város Önkormányzata, Majosháza Község 
Önkormányzata, Makád Község Önkormányzata, Mende Község Önkormányzata, 
Mikebuda  Község Önkormányzata, Monor Város Önkormányzata, Monorierdő 
Község Önkormányzata, Nagykáta Város Önkormányzata, Nagykőrös Város 
Önkormányzata, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata, Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata, Nyársapát Község Önkormányzata, Ócsa Város Önkormányzata, 
Orgovány Nagyközség Önkormányzata, Örkény Város Önkormányzata, Páhi Község 
Önkormányzata, Pánd Község Önkormányzata, Pécel Város Önkormányzata, Péteri 
Község Önkormányzata, Pilis Város Önkormányzata, Ráckeve Város 
Önkormányzata, Solt Város Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, 
Sülysáp Város Önkormányzata, Szabadszállás Város Önkormányzata, 
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Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szentkirály Község Önkormányzata, 
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, Szentmártonkáta Nagyközség 
Önkormányzata, Szigetbecse Község Önkormányzata, Szigetcsép Község 
Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község 
Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség 
Önkormányzata, Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápiógyörgye Község 
Önkormányzata, Tápióság Község Önkormányzata, Tápiószecső Nagyközség 
Önkormányzata, Tápiószele Város Önkormányzata, Tápiószentmárton Nagyközség 
Önkormányzata, Tápiószőlős Község Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata, 
Tiszakécske Város Önkormányzata, Tóalmás Község Önkormányzata, Törtel Község 
Önkormányzata, Újsolt Község Önkormányzata, Újszilvás Község Önkormányzata, 
Úri Község Önkormányzata, Üllő Város Önkormányzata, Városföld Község 
Önkormányzata, Vasad Község Önkormányzata,  
 
mint a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagjai (a továbbiakban: Tagok) a Tagok között 
2017. szeptember 29-én létrejött Társulási Megállapodást az alábbiak szerint 
módosítják. 
 

I. Előzmények 
 
1. Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, 2022. április 3-
án Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, a Társulási Tanács Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselő tagját a Bács-Kiskun megyei 2. 
számú országgyűlési egyéni választókerületben képviselővé választották meg. Dr. 
Szeberényi Gyula Tamás mandátumának megszerzésére tekintettel 2022. április 29. 
napjával az önkormányzati képviselői megbízatásáról és alpolgármesteri tisztségéről 
lemondott, amelyre tekintettel a társulási tanácsban tagsága megszűnt. 
 

II. A Társulási Megállapodás módosítása 
 
Az Előzményekben rögzítettek alapján Tagok a Társulási Megállapodást az alábbiak 
szerint módosítják. 
 
1. A Tagok a Társulási Megállapodás II/2. pontjában foglalt táblázat 
„Polgármester neve” oszlopában a „Szemereyné Pataki Klaudia – Dr. Szeberényi 
Gyula Tamás” szöveget „Szemereyné Pataki Klaudia” szövegre módosítják. 
 
2. A Tagok a Társulási Megállapodás 2. mellékletét képező „A Társulási Tanács 
egyes tagjait jelölő társulási tagok listája, a Társulási Tanács tagjai és 
mandátumszáma” című táblázatban „A Társulási Tanács 1. tagja, dr. Szeberényi 
Gyula Tamás Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere” szöveget a következő 
szövegre módosítják: 
„A Társulási Tanács 1. tagja, prof. dr. Sztachó-Pekáry István, Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata képviseletében.” 
 
3. A Társulási Megállapodás és mellékletei módosítással nem érintett 
rendelkezései, változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

*** 
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12.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Közbeszerzési és beszerzési 

szabályzata 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A következő két napirendi pont szorosan épül 
egymásra. Először az önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát kell 
elfogadni. Ennek átdolgozására a jogszabályi változások átvezetése miatt kerül sor. 
Az új szabályzat elfogadásával a korábbi szabályzatot hatályon kívül kell helyezni. 
Kéri a képviselő-testülettől a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadását. 

Pénzváltó István polgármester: Ez azért is fontos, mert az iskola felújításához 
kapcsolódóan a közbeszerzési szabályzatot és a közbeszerzési tervet is be kell 
csatolni, amikor megindul a közbeszerzési eljárás. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2022. (V.30.) határozata 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Közbeszerzési és beszerzési szabályzata 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyárlőrinc 
Községi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát a 
melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg a korábbi szabályzat 
jóváhagyásáról szóló 56/2019. Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 

Melléklet a 57/2022. (V.30.) Kt. határozathoz 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27.§ (1) 
bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek 
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a 
vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás 
során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. 
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A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű 
felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének 
megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, 
összhangban a Kbt. 27. § (1) bekezdésével, az alábbi közbeszerzési szabályzatot 
alkotja:  
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. E szabályzat célja, hogy - a Kbt.-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban – a 

helyi közbeszerzések számára és értékére figyelemmel megállapítsa azokat a 
sajátos helyi szabályokat, amelyeket az önkormányzat költségvetésének 
terhére megvalósított közbeszerzések (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) 
lefolytatása során alkalmazni kell.  

 
2. Jelen szabályozás meghatározza a közbeszerzési eljárás előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az ajánlatkérő 
nevében eljáró, továbbá az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek 
felelősségi körét, a dokumentálás rendjét, a döntésekért felelős személyt, 
személyeket, illetőleg testületet. 

 
3. E szabályzat személyi hatálya kiterjed a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat (a 

továbbiakban: Önkormányzat), Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzéseire.  
 
4. E szabályzat tárgyi hatálya a Kbt.-ben meghatározott olyan árubeszerzésre, 

építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésére, 
illetőleg szolgáltatási koncesszióra terjed ki, melynek értékhatára a 
közbeszerzési eljárás megkezdésekor eléri a közbeszerzési értékhatárt. 

 
5. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásai előkészítése és lefolytatása során a 

Kbt., a vonatkozó egyéb jogszabályok – köztük az Önkormányzat éves 
költségvetési rendelete – és a jelen szabályzat szerint köteles eljárni.  

 
II. AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FELELŐSSÉGI RENDJE 
 
1. A Kbt. 27. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás előkészítése, a 

felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése során az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek 
együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.  

 
2. Amennyiben a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában nem áll olyan személy, aki 

rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel, az Önkormányzat 
külső szakértő személyt vagy szervezetet bíz meg azzal, hogy a közbeszerzési 
eljárás előkészítése során biztosítsa a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet. 

 
3. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárásba közbeszerzési tanácsadót von be 

annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése során a 
közbeszerzési szakértelmet biztosítsa.  
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4. A közbeszerzési eljárás előkészítése során a pénzügyi szakértelmet a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadói munkakörben alkalmazott munkatársa, 
akadályoztatása esetén a helyettese biztosítja.  

 
5. Az eljárás előkészítésének koordinációjáért a Jegyző felel. A jegyző felelőssége e 

tekintetben kiterjed arra, hogy az eljárás előkészítésében közreműködő - az 
Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek, 
illetve külső szakértők - személyek munkáját összehangolja, részükre 
adatszolgáltatást biztosítson, illetve az általuk elkészített közbeszerzési 
dokumentumokat a Polgármester részére megküldje.  

 
6. A Képviselőtestület a Polgármester előterjesztése alapján dönt a közbeszerzési 

dokumentumok jóváhagyásáról és a közbeszerzési eljárás megindításáról.   
 

7. A Kbt. 115. §-ának alkalmazásával lefolytatásra kerülő eljárások esetében, a 
Képviselőtestület gyakorolja azon gazdasági szereplők kiválasztásának jogát, 
akiket az Önkormányzat saját kezdeményezésre kíván felhívni ajánlattételre. Az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők személyére a Polgármester tesz 
javaslatot.   

 
III. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai lefolytatásának felelősségi rendje: 
 
1. A Bírálóbizottság tagjainak számáról és személyéről a Polgármester dönt, a 

bírálóbizottsági tagok megbízóleveleit a Polgármester állítja ki.  
 

2. A Bírálóbizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza.  
 
IV. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai belső ellenőrzésének felelősségi 

rendje: 
 

Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak belső ellenőrzését naptári félévenként 
az önkormányzat belső ellenőre végzi, amelynek során közbeszerzési jogi 
szempontból ellenőrzi az előkészítés alatt álló, továbbá a megkezdett, de még le 
nem zárult közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, a lezárult 
eljárások esetében a szerződés teljesítésének, illetőleg esetleges módosításának 
törvényességét és szakszerűségét. A belső ellenőrzés elvégzéséért a belső 
ellenőr felel. A belső ellenőrzést a naptári félév utolsó napját követő munkanapon 
kell megkezdeni és az azt követő 8 munkanapon belül kell befejezni. Az 
ellenőrzésekről készült jelentést az ellenőrzés befejezésének napján a belső 
ellenőr megküldi a Polgármesternek. Amennyiben az ellenőrzés során a belső 
ellenőr a Kbt-vel, vagy egyéb jogszabállyal ellentétes körülményt észlel, úgy a 
szükséges jogorvoslati intézkedést is meghatározza a jelentésben.  

 
V. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, 
illetőleg szervezetek felelősségi köre:  
 
1. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe és/vagy lefolytatásába bevont, a 

Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 
felelősségére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben a 
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kormánytisztviselő kártérítési felelősségére vonatkozóan megállapított 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

 
2. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe és/vagy lefolytatásába bevont külső 

szakértő személy vagy szervezet az eljárás előkészítése során létrehozott 
dokumentumok, valamint az eljárás lefolytatása során elkészített állásfoglalások, 
szakvélemények, egyéb iratok jogszabályoknak történő megfelelőségéért tartozik 
felelősséggel a polgári jog szabályai szerint. A bevont külső szakértő felelőssége 
az általa képviselt szakterület szempontjából történő megfelelőségre terjed ki.  

 
3. A közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása 

során: 
a) a közbeszerzési szakértelmet biztosítja, 
b) amennyiben az adott eljárás tekintetében a Kbt. szerint az ajánlatkérő 

köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni, a 
közbeszerzési tanácsadó a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatokat is köteles ellátni, 

c) szorosan együttműködik az eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi vagy egyéb 
szakértelmet biztosító személyekkel, szervezetekkel, azok közbeszerzési 
tevékenységét segíti. 

 
A közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi 
feladata vonatkozásában kizárólag a közbeszerzési szakértelem biztosításáért 
felel. 
 
A közbeszerzési tanácsadó nem felel a közbeszerzési eljárás során a nem 
közbeszerzési szakértelem körébe eső (így különösen az eljárás tárgya szerinti, 
műszaki-szakmai, piacismereti, pénzügyi és jogi szakértelem körébe eső) 
közbeszerzési tevékenységek teljesítésének szakszerűségéért és 
megfelelőségéért. 

 
4. Az Önkormányzat nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok 

gyakorlásának rendje:  
A Polgármester vagy az általa meghatalmazott személy jogosult az 
Önkormányzatot az EKR-ben regisztrálni és a létrehozott szervezet tagjává és 
egyúttal a szervezet első szuperuserévé válni.  
 
A szervezet szuperusere jogosult az EKR-ben a közbeszerzési eljárások 
lebonyolításával megbízott tanácsadó szervezet (felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó) számára „közbeszerzési eljárást létrehozó” 
jogosultságot biztosító megbízást adni az EKR-ben, továbbá az EKR-ben 
regisztrált más személyek csatlakozási kérelmeit elbírálni és részükre 
jogosultságokat biztosítani.   

 
VI. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendje:  
 
1. Közbeszerzési eljárás előkészítése: a Jegyző felel a közbeszerzési eljárás 

előkészítésének a Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő 
dokumentálásáért. 
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2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása: a Jegyző felel a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának a Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő 
dokumentálásáért. 

 
3. Közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése: az önkormányzat belső ellenőre felel a 

közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének dokumentálásáért. 
 
VII. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai során hozott döntésekért felelős 

személy, személyek, illetőleg testületek: 
 
A közbeszerzési eljárás előkészítése során hozott döntések:  
 
1. Közbeszerzési tanácsadó, valamint az eljárás előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat ellátó külső szakértő személy vagy szervezet megbízásáról a 
Képviselőtestület dönt a Polgármester előterjesztése alapján. A külső szakértő 
személy vagy szervezet, illetve közbeszerzési tanácsadó személyére a 
Polgármester tesz javaslatot.  
 

2. A közbeszerzési eljárást megindító felhívást és az azt kiegészítő további 
közbeszerzési dokumentumokat a Polgármester előterjesztése alapján a 
Képviselőtestület határozatával hagyja jóvá, és a Képviselőtestület dönt az eljárás 
megindításáról. 
 

3. A Kbt. 115. §-ának alkalmazásával lefolytatásra kerülő eljárások esetében, a 
Képviselőtestület gyakorolja azon gazdasági szereplők kiválasztásának jogát, 
akiket az Önkormányzat saját kezdeményezésre kíván felhívni ajánlattételre. Az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők személyére a Polgármester tesz 
javaslatot.   

 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során hozott döntések:  
 
1. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselőtestület hozza meg. A 

Bírálóbizottság által készített írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot a 
Polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé. 

 
2. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az eljárást lezáró döntést 

meghaladóan, különösen azt megelőzően további döntés(ek) meghozatala válik 
szükségessé, a Képviselőtestület - jelen közbeszerzési szabályzat elfogadásával 
- felhatalmazza a Polgármester ezen további döntés(ek) meghozatalára.  

 
A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése során hozott döntések: 
 

A Polgármester köteles a szabályzat IV. fejezetében írt jelentést a 
Képviselőtestület elé terjeszteni. A Képviselőtestület dönt a jelentésben 
foglaltak elfogadásáról és az esetlegesen szükséges jogorvoslati intézkedések 
megtételéről. 

 
VIII. Hatályba léptető rendelkezések: 
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Jelen szabályzat 2022. május 31-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 
lépését követően megkezdett közbeszerzések során kell alkalmazni.  

 
 

*** 
 
13.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2022. évi 

közbeszerzési terve 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Az előző napirendhez kapcsolódik a 
közbeszerzési terv aktualizálása. Ebben az évben a közbeszerzési terv szerint egy 
nagy beruházás szerepel az iskola felújítása, és ezt kell beletenni a közbeszerzési 
tervbe. Kéri a képviselő-testülettől a 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadását. 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján 
az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2022. évi Közbeszerzési Tervét a jelen 
határozat melléklete szerint fogadja el. Javasolja, hogy Közbeszerzési Terv 
módosítása, és a módosítás eredményeképpen a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
a Polgármester feladata legyen. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2022. (V.30.) határozata 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2022. 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 és a Polgármesteri 
Hivatal 2022. évi Közbeszerzési Tervét a 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 
 

Melléklet a 58/2022. (V.30.) Kt. határozathoz 
 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Közbeszerzési terve  

2022. költségvetési évre 
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Közbeszerzés 

tárgya 

közbeszerzés 
tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó 

eljárási rend 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

1. 
Nyárlőrinci 
Iskola 
felújítása 

Az iskolaépület 
főbejárata, és az 
emeletes 
épületrész 
közötti 
épületszakasz 
fölötti 
tetőszerkezet és 
tetőhéjazat 
cseréje. 
– Szarufa: 8/15 
cm 
- 
Talpszelemenek: 
12/12 cm 
- 
Derékszelemen, 
állószék: 15/15 
cm 
- Cserépléc: 5/3 
cm 
Az előzőeken 
kívül az egész 
épület 
elektromos 
hálózatának 
felújítása 
kapcsán 
megvalósul az 
elosztók, 
kábelek, 
vezetékek, 
tartószerkezetek 
felújítása. Az 
érintésvédelem 
és a lámpatestek 
cseréje, tűzjelző 
modernizálása. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt 115. 
§ nyílt 
eljárás 

2022. május 2022. 
negyedik 
negyedév 

 
*** 

 
14.) A „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatok elvégzésére szerződés megkötése 
 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt testületi ülésen ajánlatot kértünk a 
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„Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódóan a műszaki ellenőri 
feladatok elvégzésére a következő vállalkozásoktól: Konstrukt-Plan Kft., Szölgyén 
Péter, és Tér-Forma Építész Stúdió Kft. 

Az ajánlattételi felhívásra mindhárom ajánlattevő megtette ajánlatát. Az ajánlatok a 
következők: Konstrukt-Plan Kft. bruttó 3.175.000,- Ft, Szölgyén Péter bruttó 
2.800.000,- Ft, és a Tér-Forma Építész Stúdió Kft. bruttó 3.556.000,-Ft. 

Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Szölgyén Péterrel a szerződés megkötését a 
műszaki ellenőri feladatok ellátására. 

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 
„Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
feladatok ellátásával – bruttó 2.800.000,- Ft összegű árajánlata alapján – Szölgyén 
Pétert (székhely: 6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.) bízza meg. Javasolja, hogy a 
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2022. (V.30.) határozata 
A „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
feladatok elvégzésére szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nyárlőrinci 
Iskola felújítása” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
feladatok ellátásával – bruttó 2.800.000,- Ft összegű árajánlata 
alapján – Szölgyén Pétert (székhely: 6000 Kecskemét, Illyés Gy.u.4.) 
bízza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
15.) Ajánlattételi felhívás a „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekt 

megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére 
 
Pénzváltó István polgármester: Az iskola kivitelezési feladatainak ellátására 
közbeszerzési eljárást kell megindítani, ahol öt gazdasági szereplő részére kell 
kiküldeni az ajánlattételt, melyek a következők: 1. Kasosvill Kft.; 2. D-Elektromos Kft.; 
3. Polár-Stúdió 2 Kft.; 4. Rome Kft. és 5. Félegyházi KUNVILL Kft. A határozatban 
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szerepelnie kell, hogy a képviselő-testület elfogadja a dokumentációt és jóváhagyja a 
közbeszerzési eljárás megindítását, valamint, hogy biztosítja a kivitelezési 
feladatokra a pénzeszközt. 
 
Ezen kívül itt kell kiválasztani a Bíráló Bizottság tagjainak személyét, mely 
személyekre a következő javaslatot teszi: Weisz Tamás közbeszerzési és jogi 
szakértelemmel bíró, Kocsor Gáborné pénzügyi szakértelemmel bíró és Ujvári 
Kálmán műszaki referenst, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel bíró 
személy.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2022. (V.30.) határozata 
Ajánlattételi felhívás a „Nyárlőrinci Iskola felújítása” című projekt megvalósításához 
kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a 
Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 50. Községi, városi 
önkormányzatok beruházásainak támogatása cím 46. Nyárlőrinc 
Községi Önkormányzat köznevelési feladatinak támogatása 
alcím elnevezésű előirányzata alapján a 19/2021. (XII.20.) 
Korm. határozat alapján” a Nyárlőrinci iskola felújítása című 
projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok 
elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívást dokumentációt a 
melléklet szerint elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület a kivitelezői feladatok ellátására a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának megfelelően a 
közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

3.) A Képviselő-testület a kivitelezési feladatok ellátására a 
pályázaton nyert nettó 72.196.263,- Ft-ot biztosítja. 

4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az előzetes tervezői 
költségbecslés alapján a kivitelezés becsült értéke nettó 
72.196.263,- Ft. 

5.) A Képviselő-testület a közbeszerzési dokumentumot az alábbi 
gazdasági szereplők részére küldi meg: 

1.) Kasosvill Kft. 

Cím  : 6000 Kecskemét, Darázs u. 6. 
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Képviseli : Kasos József 
Adószám : 23073454-2-03 
E-mail  : info@kasosvill.hu 
 

2.) D-Elektromos Kft. 

Cím  : 6000 Kecskemét, Kaffka M. u. 13. 
Képviseli : Dollák Csaba 
Adószám : 25855412-2-03 
E-mail  : info@d-elektromos.hu 
 

3.) Polar-Stúdió 2 Kft. 

Cím  : 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 56. 
Képviseli : Lévai Gábor 
Adószám : 10521483-2-03 
E-mail  : polar2@polar2.hu 
 

4.) Rome Kft. 

Cím  : 6000 Kecskemét, Horváth D. u. 12. 3/10. 
Képviseli : Csősz Menyhért 
Adószám : 11572705-2-03 
E-mail  : titkarsag@rome.hu 
 

5.) Félegyházi KUNVILL Kft. 

Cím  : 6100 Kiskunfélegyháza Izsáki út 34. 
Képviseli : Pengő János ügyvezető 
Adószám : 11376815-2-03 
E-mail  : kunvill@kunvill.hu 

6.) A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak: 

 - Weisz Tamás közbeszerzési és jogi szakértelemmel bíró tagot, 

- Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsost, pénzügyi 
szakértelemmel bíró tagot és 

- Ujváry Kálmán műszaki referenst, közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel bíró tagot javasolja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
16.) Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolójának 

elfogadása 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai a Tűzoltóparancsnokság 2021. évi 
beszámolóját megkapták.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
által megküldött 2021. évi beszámoló elfogadását. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2022. (V.30.) határozata 
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolójának elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság által megküldött 2021. évi 
beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
17.) A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő 

csatlakozásról és a „Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című dokumentum 
elfogadásáról 

 
Pénzváltó István polgármester: A testületi tagok az előterjesztést megkapták. 
Szeretné jelezni, hogy nem kötelező az akció tervhez csatlakozni, de miután a klíma 
változás igen előtérbe került elképzelhető, hogy EU-s pályázatoknál előnyt jelent a 
csatlakozás. A LEADER csoport az akciótervet azokra nézve elkészítette, akik ennek 
a csoportnak a tagjai, tehát Nyárlőrincnek is. Amennyiben a vállalt feladatot nem 
tudjuk teljesíteni, annak szankcionális következményei nincsenek. Mindenkinek jól 
felfogott érdeke, hogy a kijelölt célokat elérjük és megóvjuk a környezetünket, és a 
természetet. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2022. (V.30.) határozata 
A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és a 
„Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Fenntartható Klíma és 
Energia Akcióterve 2022-2030” című dokumentum elfogadásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Döntés a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez 
történő csatlakozásról és a „Homokhátság Fejlődéséért 
Vidékfejlesztési Egyesület Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 
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2022-2030” című dokumentum elfogadásáról” című előterjesztést és 
a következő döntést hozta:   

1. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 
hivatalos kötelezettségvállalási dokumentumban rögzített 
kötelezettségvállalások teljes körű ismeretében, felhatalmazza 
a polgármestert, hogy Nyárlőrinc település nevében a 
Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez 
csatlakozzon. 
Határidő: azonnal 

2. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, a 
„Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve 2022-2030” című 
dokumentumot.  
Határidő: azonnal 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglalt csatlakozással kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
megtegye.  
Határidő: 2022. június 30. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 2. pontban 
elfogadott dokumentum Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 
Szövetségének honlapjára történő feltöltése ügyében a 
szükséges intézkedéseket megtegye.  
Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

 
18.) Egyebek 
 
18.1.) Az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának felújításához önerő biztosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának felújítására 
14.740.737,- Ft támogatást nyert az önkormányzat. A közzétett ajánlattételi felhívásra 
a beérkezett ajánlatok közül a Mega-Sped Kft. adta a legkedvezőbb – 16.755.904,- 
Ft-os – ajánlatot, mely így is magasabb, mint a támogatási összeg. A pályázat 
benyújtásához szükséges árajánlatot szintén tőlük kértük, de a megemelkedett 
anyagárak miatt az akkor adott ajánlati árat nem tudja tartani. A támogatási összeg 
és ajánlati ár között különbeség 2.015.167,- Ft. Javasolja, hogy az önkormányzat 
biztosítsa a különbözet összegét az út felújításához az általános tartalék terhére. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Iskola utca 
282 hrsz-ú szakaszának felújításához – a pályázaton nyert 14.740.737,- Ft-hoz – 
2.015.167,- Ft önerő biztosítását az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2022. (V.30.) határozata 
Az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának felújításához önerő biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy 
az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának felújításához – a pályázaton 
nyert 14.740.737,- Ft-hoz – 2.015.167,- Ft önerőt biztosít az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

18.2.) A zártkerti 0132/3, 1007, 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú fölutak felújításához 
önerő biztosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: A zártkerti 0132/3, 1007, 1009/6 és az 1010/1 hrsz-
ú fölutak felújításához szintén nyert támogatást 18.169.874,- Ft-ot az önkormányzat. 
A közzétett ajánlattételi felhívásra a beérkezett ajánlatok közül a Mega-Sped Kft. 
adta a legkedvezőbb – 18.785.893,- Ft-os – ajánlatot, mely magasabb, mint a 
támogatási összeg. Itt is ugyan az a helyzet áll fenn, mint az Iskola utcánál. Az 
előzetesen adott ajánlatot a megemelkedett anyagárak miatt nem lehet tartani. A 
támogatási összeg és ajánlati ár között különbeség 616.019,- Ft. Javasolja, hogy az 
önkormányzat biztosítsa a különbözet összegét az földutak felújításához az általános 
tartalék terhére. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a zártkerti 
0132/3, 1007, 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú földút szakaszok felújításához – a 
pályázaton nyert 18.169.874,- Ft-hoz – 616.019,- Ft önerő biztosítását az általános 
tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina 
jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2022. (V.30.) határozata 
A zártkerti 0132/3, 1007, 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú fölutak felújításához önerő 
biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy 
a zártkerti 0132/3, 1007, 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú földút 
szakaszok felújításához – a pályázaton nyert 18.169.874,- Ft-hoz – 
616.019,- Ft önerőt biztosít az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Szakácsné Marsa Edina 
 polgármester jegyző 


