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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 
3-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

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

Szappanos Renáta, Túri István és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

Tormási Zoltán alpolgármester: 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.) „A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci 
Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése” megismételt 
eljárás lezáró döntés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.)     Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.)     Zárt ülés 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2017. (VIII.3.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) „A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci 
Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése” megismételt 
eljárást lezáró döntés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.)     Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.)     Zárt ülés 
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1.) „A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci 

Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése” megismételt 

eljárást lezáró döntés 

 
Pénzváltó István polgármester: A rendkívüli testületi ülés oka a Nyárlőrinci 
Református Imaház megismételt kivitelezői feladataira kiírt pályázat lezáró 
döntésének meghozatala. A kivitelezői feladatok ellátására a felhívás öt pályázónak 
lett kiküldve, melyre három pályázó küldte meg ajánlatát. A Bíráló bizottság 
mindhárom pályázó ajánlatát érvényesnek találta, hiánypótlást nem kellett előírni. A 
bizottság megállapította az eljárás eredményességét és nyertes ajánlattevőnek a 
Pap-Építőmester Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t nevezi meg, miután az 
ők tették a legkedvezőbb ajánlatot. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy állapítsa meg, hogy mindhárom beérkezett 

ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, és nincs olyan ajánlat, amely érvénytelen, és hogy nincs 

olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Javasolja, hogy a képviselő-

testület határozatával állapítsa meg az eljárás eredményességét, és nyertes 

ajánlattevőként a Pap-Építőmester Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t 

nevezze meg, tekintettel arra, hogy az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb 

ajánlatot tette és ajánlata érvényes. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 

Jenőné jegyző. 

 

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

 
72/2017. (VIII.3.) Kt. határozat 
Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség 
Nyárlőrinci Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése” 
megismételt kivitelezői eljárást lezáró döntés 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával 
megállapítja, hogy mindhárom beérkezett ajánlat megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, és nincs olyan ajánlat, amely 
érvénytelen, és hogy nincs olyan gazdasági szereplő, akit az 
eljárásból ki kell zárni. 
 
A képviselő-testület határozatával megállapítja az eljárás 

eredményességét, és nyertes ajánlattevőként a Pap-Építőmester 

Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t nevezi meg, 

tekintettel arra, hogy az értékelési szempontok szerint a 

legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2017. augusztus 3. napján 4. 

2.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Újból lehetőség van szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére. Mint az elmúlt években, az 
önkormányzat most is szeretne pályázni kemény tűzifára. Az ehhez szükséges önerő 
350.520,- Ft. A szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem lehet 
kérni.  

Kéri a képviselő-testület támogatását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. fejezet 9. pont 
alapján a Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra igény 
benyújtását. Javasolja, hogy a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális 
rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
keményfa esetén 350.520,- Ft önerőt biztosítson az általános tartalék terhére. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
73/2017. (VIII.3.) Kt. határozat 
Szociális célú tűzifa vásárlásához 
támogatás igénylése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 
fejezet 9. pont alapján a Szociális célú tűzifa vásárlásához 
kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be. 

1.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 
2017. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben 
szabályozza. 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

3.) A Képviselő-testület keményfa esetén 350.520,- Ft önerőt biztosít 
az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester a rendkívüli ülést 
berekesztette és zárt ülést rendelt el. 
 
 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester         jegyző 


