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 N y á r l ő r i n c , 2016. március 9. napján 2. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-
én 17 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Túri István, Vas Ildikó, Forgó 

Istvánné, Szappanos Renáta és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Tormási Zoltán alpolgármester. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

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

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (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.) Rákóczi utca szilárd burkolattal történő ellátása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Bódia Erzsébet tanyavillamosítási pályázatához kamatmentes, 
visszatérítendő kölcsön biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Kommunikációs együttműködési megállapodás a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2016. (III.9.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Rákóczi utca szilárd burkolattal történő ellátása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Bódia Erzsébet tanyavillamosítási pályázatához kamatmentes, 
visszatérítendő kölcsön biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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3.) Kommunikációs együttműködési megállapodás a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
1.) Rákóczi utca szilárd burkolattal történő ellátása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület 
foglalkozott a Rákóczi utca szilárd burkolattal történő ellátásáról. A kapott árajánlat 
3.200,- Ft/m2 + Áfa volt. Alpolgármester úr felvette annak lehetőségét, hogy a Mega-
Sped Kft-től – akik az útalapot is készítették – szintén kérjünk ajánlatot.  

A Mega-Sped Kft. árajánlata 3.116.080,- Ft + Áfa. Ez az ajánlat 220 fm-es szakaszon 
5 m-es szélességben, AC 11 jelű aszfaltra és 4 cm vastagságú kopórétegre 
vonatkozik, melyhez kétoldali 1-1 méter szélességű 5 cm vastag murvás padkát is 
készítenek. Amennyiben az árajánlat elfogadásra kerül, áprilisban a munkálatokat el 
is végzik. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
a Rákóczi utca szilárd burkolattal történő ellátását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Mega-
Sped Kft-vel kössön szerződést a Rákóczi utca szilárd burkolattal történő ellátására, 
az ajánlata alapján. Javasolja, hogy munkálatok bekerülési költségét 3.116.080,- Ft + 
Áfa, összesen 3.957.421,- Ft-ot a képviselő-testület az általános tartalék terhére 
biztosítsa. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.  
 

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

 
18/2016. (III.9.) Kt. határozat 
Rákóczi utca szilárd burkolattal történő ellátása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mega-Sped 
Kft-vel köt szerződést a Rákóczi utca szilárd burkolattal történő 
ellátására, az ajánlata alapján. 

2.) A munkálatok bekerülési költsége 3.116.080,- Ft + Áfa – összesen 
bruttó 3.957.421,- Ft – mely összeget a képviselő-testület az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István polgármestert a 
szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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2.) Bódia Erzsébet tanyavillamosítási pályázatához kamatmentes, 
visszatérítendő kölcsön biztosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: Bódia Erzsébet a tanyavillamosítási pályázat 
keretében 7.297.322,- Ft támogatást nyert, és a támogatói okirat már aláírásra is 
került. A finanszírozás úgy történik, hogy az összeg 50%-át azaz 3.648.661,- Ft-ot 
előlegbe a számlájára utalnak, és a fennmaradó 50%-ot meg kell előlegezni. Amikor 
a munkálatok befejeződnek, és megtörténik az elszámolás a fennmaradó összeg is 
átutalásra kerül.  

Ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon, az önkormányzat 3.648.661,- Ft 
kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt biztosít Bódia Erzsébet részére; aki ebből 
rendezi az önkormányzat felé a kölcsön összegének visszafizetését. A beruházást 
2016. április 30-ig kell megvalósítani, utána történik az elszámolás. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a kamatmentes, 
visszatérítendő kölcsön biztosítását, Bódia Erzsébet részére.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Bódia Erzsébet, 
Nyárlőrinc III. körzet 34. szám alatti lakos részére 3.648.661,- Ft kamatmentes, 
visszatérítendő kölcsönt biztosítását, pályázaton nyert napelemes rendszer 
kiépítésének megvalósítására. Javasolja, hogy a képviselő-testület a kölcsön 
összegét az általános tartalék terhére biztosítsa. A kölcsön visszafizetési határideje 
2016. december 15. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a megállapodás aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.  
 

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

 
19/2016. (III.9.) Kt. határozat 
Bódia Erzsébet részére kamatmentes 
visszatérítendő kölcsön nyújtása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – Bódia 
Erzsébet, Nyárlőrinc III. körzet 34. szám alatti lakos részére – 
3.648.661,- Ft kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt biztosít 
pályázaton nyert napelemes rendszer kiépítésének 
megvalósítására. 

2.) A Képviselő-testület a kölcsön összegét az általános tartalék 
terhére biztosítja. A kölcsön visszafizetési határideje 2016. 
december 15. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István 
polgármestert a megállapodás aláírására a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) Kommunikációs együttműködési megállapodás a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal 

 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzatnak van már egy együttműködési 
megállapodása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal a TOP-os pályázatokkal 
kapcsolatosan.  
A kommunikációs együttműködés főbb céljai, hogy a közérdekű, lakosságot érintő 
információkat minél több felületen és platformon eljuttassák az érintettekhez, valamin 
hogy a megyében élők összetartozását és együtt gondolkodását, azaz a megyei 
identitásérzést és térségimázst erősítse. 
Javasolja a képviselő-testületnek a kommunikációs együttműködési megállapodás 
megkötését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzattal Kommunikációs együttműködési megállapodás megkötését 
a lakosságot érintő információk minél több felületen és platformon történő 
megjelentetésére, valamint a megyében élők összetartozásának és együtt 
gondolkodásának, azaz a megyei identitásérzésének és térségimázsnak az 
erősítésére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
20/2016. (III.9.) Kt. határozat 
Kommunikációs együttműködési megállapodás a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzattal Kommunikációs együttműködési 
megállapodást köt a lakosságot érintő információk minél több 
felületen és platformon történő megjelentetésére, valamint a 
megyében élők összetartozásának és együtt gondolkodásának, azaz 
a megyei identitásérzésének és térségimázsnak az erősítésére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 

képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 


