N YÁRLŐRIN C K ÖZSÉG K ÉP VISELŐ - TESTÜLETÉNEK

NYÍLT ÜLÉSE
4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE
(2018. MÁJUS 29.)

Rendelet: 2/2018. - 3/2018. (V.29.)
Határozat: 27/2018. - 37/2018. Kt. hat

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről
__________________________________________________________________________________________

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29án 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri
István, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, Kállai-Szappanos Renáta, Forgó
Istvánné és Hajagos Antal képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző,
Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos.
Horváthné Dékány Judit családsegítő,
Almási Barbara vezető óvónő.
Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén
megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (7) fő az ülésen megjelent.
A Képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását:
N a p i r e n d :
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017.
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
4.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi
ellátásáról
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
5.) Egyebek
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2018. (V.29.) normatív határozata
Napirendi pontok elfogadása
H
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1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
________________________________________________________________________
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2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017.
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
4.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi
ellátásáról
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
5.) Egyebek
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. Az
önkormányzat zárszámadása előtt a költségvetés módosításával helyére kell tenni a
kiadási és bevételi oldalt. Javasolja a költségvetés módosításának elfogadását.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István képviselő: A pénzügyi bizottság javasolta a módosítás elfogadását.
Zayzon Jenőné jegyző: A költségvetés módosításának elfogadása után a rendeletet
ki kell hirdetni, hogy 2018. május 31-én hatályba lépjen.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 1/2017.(II.14.) rendelet módosításáról
***
Pénzváltó István polgármester: A költségvetési rendelet módosítás kihirdetésére
szünetet rendel el.
___________________________________________________________________
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete
módosítása 17,45 órakor kihirdetésre került.
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
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Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az ehhez a napirendi ponthoz
kapcsolódó előterjesztést is megkapták. Annyival szeretné kiegészíteni, hogy a
kiadás alakulása a felhalmozási jellegű teljesítésnél nagyon alacsony – a tervhez
képest – mert a beruházások nagyrésze elmaradt, áthúzódott a 2018-as évre.
Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy az óvoda felújítása miatt az óvodás korú
gyermekek elhelyezése a Művelődési Házba és az Idősek Napköziotthonos
Foglalkoztatójába. A kivitelező kiválasztása folyamatban van, véleménye szerint 2-3
héten belül a kivitelező elkezdi a munkálatokat.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 2017. évi
zárszámadás elfogadását.
Zayzon Jenőné jegyző: A zárszámadási rendeletet az elfogadása után szintén ki
kell hirdetni, hogy 2018. május 31-én hatályba lépjen.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadását.
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
***
Pénzváltó István polgármester: A költségvetési zárszámadásának kihirdetésére
szünetet rendel el.
___________________________________________________________________
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat 2017. évi zárszámadás 17,55
órakor kihirdetésre került.
3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi
éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Zayzon Jenőné jegyző: Jogszabályi előírás, hogy gondoskodni kell a belső
ellenőrzés működtetéséről és hogy a belső ellenőr foglalkoztatása kötelező.
Foglalkoztatása történhet alkalmazotti jogviszonyban, illetve polgári jogi szerződés
keretében. Nálunk megbízási szerződéssel történik a belső ellenőr foglalkoztatása.
Az összefoglaló belső ellenőrzési jelentését a zárszámadással egyidejűleg kell a
képviselő-testület elé terjeszteni. Javasolja a 2017. évi éves összefoglaló
belsőellenőrzési jelentés elfogadását.
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A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta az összefoglaló
belsőellenőrzési jelentés elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat
és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belsőellenőrzésről szóló
összefoglaló jelentés elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon
Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2018. (V.29.) Kt. határozat
A 2017. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása.
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó
István polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2017. évi belsőellenőrzésről szóló összefoglaló
jelentését elfogadja.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
4.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
Pénzváltó István polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
beszámolóhoz?
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja a képviselő-testületnek a
gyermekvédelmi feladat ellátásáról szóló 2017. évi értékelés elfogadását. Felelős:
Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2018. (V.29.) Kt. határozat
Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi
feladat ellátásról
H A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
gyermekvédelmi feladat ellátásáról szóló 2017. évi értékelést
megtárgyalta, és elfogadta.
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző
Határidő: 2018. május 31.
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Pénzváltó István polgármester: Megkérdezi Horváthné Dékány Judit családsegítőt,
hogy ki szeretné-e egészíteni a tájékoztatását a társulásban végzett munkájáról?
Horváthné Dékány Judit családsegítő: A kiküldött tájékoztató anyagot annyival
szeretné kiegészíteni, hogy az elmúlt évben két új dolgot sikerült megvalósítania. Az
egyik az iskolai szünidei tábor, mely a gyerekek részére ingyenes volt. Ez egy
délelőtti elfoglaltságot takart, 8-12 óra között. A foglalkozások többrétűek voltak,
kézművesség, agyagozás, aszfalt-krétázás, sport tevékenységek. A gyerekek kaptak
a tábor keretében tízórait, melyhez az anyagi hozzájárulást az önkormányzat
biztosított. A másik dolog, amit sikerült megvalósítania a Fülemüle énekkar, mely 24
főből áll. Szeptembertől hivatalosan, szakkörként fog működni. Szeretné még
elmondani, hogy a jelzőrendszer jól működik és nagyon jó az együttműködés a
központtal is.
Zayzon Jenőné jegyző: Nyárlőrinc község területén az alapellátás keretében
végzett család - és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység biztosítása Tiszaalpár
Nagyközségi Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
keretében történik.
Horváthné Dékány Judittal napi munkakapcsolatban állunk. Nagyon lelkiismeretesen,
körültekintően végzi ezt a sokrétű nehéz munkát. Megszeretné jegyezni, hogy sok
segítséget nyújt a községi rendezvények, például a Falukarácsonyi ünnepség
megszervezéséhez, ezen kívül a karitászi tevékenységét is ki kell emelni. Véleménye
szerint kiemelkedő empatikus készséggel végzi munkáját.
Pénzváltó István polgármester: Példamutatóan részt vesz a
tevékenységekben is és ezzel a magatartással tekintélyt szerzett magának.

közéleti

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
5.) Egyebek
5.1.) Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek pályázat
benyújtását a Földművelésügyi Minisztérium „a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
megőrzésének
és
gondozásának támogatása” című pályázati felhívására. A megpályázni kívánt összeg
1 millió forint. A pályázaton belül rendezvény megtartásához kérünk támogatást. A
pályázat saját forrást nem ír elő.
Javasolja a képviselő-testületnek pályázat benyújtását „a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének
és gondozásának támogatása” című pályázati felhívására. Javasolja, hogy a
megpályázni kívánt összeg 1 millió forint legyen, melyhez saját erő biztosítása nem
szükséges. Felelős: Pénzváltó István polgármester.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2018. (V.29.) Kt. határozat
Pályázat benyújtása „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének
és gondozásának támogatása” című pályázati felhívására.
________________________________________________________________________
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium „a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázati
felhívására.
A megpályázni kívánt összeg 1 millió forint, melyhez saját erő
biztosítása nem szükséges.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
5.2.) Zayzon Jenőné jegyző: Az elmúlt évhez hasonlóan a polgármester
szabadságának ütemezését a képviselő-testületnek kell jóváhagyni. A nyilvántartás
alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának
mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz kell számítani.
A polgármester 2018. évi szabadság-kerete 39 nap, az előző évről nem hozott át
szabadságot, így 39 nappal rendelkezik.
Kéri a képviselő-testülettől a polgármester szabadság ütemezését a határozattervezet szerint elfogadni.
Pénzváltó István polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2017. évi
szabadsága ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:
2018. február

5-9 napig

5 nap

2018. május

2-4 napig

3 nap

május

8–11 napig

4 nap

2018. június

20-29 napig

8 nap

2018. július

23-27 napig

5 nap

2018. augusztus

21-24 napig

4 nap

2018. október

24-31 napig

6 nap

2018. december

20-21 napig

2 nap

december

27-28 napig

2 nap

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2018. (V.29.) Kt. határozat
Pénzváltó István polgármester szabadság
ütemezésének jóváhagyása
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által
vezetett nyilvántartás alapján, Pénzváltó István főállású polgármester
________________________________________________________________________
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részére 2018. évben megállapított 39 nap szabadság ütemezését - a
Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
2018. február

5-9 napig

5 nap

2018. május

2-4 napig

3 nap

május

8–11 napig

4 nap

2018. június

20-29 napig

8 nap

2018. július

23-27 napig

5 nap

2018. augusztus

21-24 napig

4 nap

2018. október

24-31 napig

6 nap

2018. december

20-21 napig

2 nap

december

27-28 napig

2 nap

Felelős a nyilvántartásért: Zayzon Jenőné jegyző
5.3.) Zayzon Jenőné jegyző: Azoknak a képviselőknek, akik az elmúlt évben
tiszteletdíjukról lemondtak, a zárszámadás elfogadása után nyilatkozniuk kell annak
felhasználásáról. A 2017. évi tiszteletdíját két képviselő, Forgó Istvánné és Turi
István, valamint az egészségügyi bizottság egyik kültagja, Varga Imre nem vette fel
azzal a céllal, hogy az összeggel civil szervezetet vagy alapítványt szeretne
támogatni.
A felhasználható összeg 540.000,- Ft, mely összeg pénzmaradványként szerepel. Az
összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönthet.
Az egészségügyi bizottság kültagja úgy nyilatkozott, hogy 60.000,- Ft tiszteletdíjával
a Nyárlőrinci játszótérhez eszközök beszerzését kívánja támogatni.
Az egészségügyi bizottság elnöke 240.000,- Ft-os tiszteletdíjával valamint a
pénzügyi bizottság elnöke 240.000,- Ft-os tiszteletdíjával szintén a játszótérhez
eszközök beszerzését kívánják támogatni.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal
egyetértett.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2017.
évben fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött pénzmaradvánnyal,
540.000,- Ft-tal a Nyárlőrinci játszótér eszközbeszerzését támogassa. Felelős:
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2018. (V.29.) Kt. határozat
Képviselők tiszteletdíjának felosztása
________________________________________________________________________
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben
fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött pénzmaradvánnyal,
540.000,- Ft-tal a Nyárlőrinci játszótér eszközbeszerzését támogatja.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.4.) Pénzváltó István polgármester: A játszótér létesítéséhez, az eszközök
beszerzésére a képviselő-testület az elmúlt évben 2.268.886,- Ft-ot biztosított. A
játszótéri eszközök bekerülési költsége megemelkedett. Ahhoz, hogy az eszközöket
beszerezzük hat millió forintra lenne szükség. Javasolja a képviselő-testületnek a
81/2017. Kt. határozat módosítását és az összeg hat millió forintra történő
megemelését. Ez az összeg természetesen tartalmazza a képviselők által felajánlott
tiszteletdíjak összegét is.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a javaslatot.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 81/2017 számú
Kt határozat módosítását. Javasolja, hogy a játszótér létesítéséhez – az eszközök
beszerzésére - 6.000.000,- Ft összeg biztosítását, mely magában foglalja a
felajánlott tiszteletdíjakat is, az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2018. (V.29.) Kt. határozat
Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2017.
számú Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótér
létesítéséhez – az eszközök beszerzésére - 6.000.000,- Ft összeget
biztosít, mely magában foglalja a felajánlott tiszteletdíjakat is, az
általános tartalék terhére.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.5.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a
tagintézmény vezető kérelméről, melynek lényege, hogy a tagintézmény vezető
vezetői feladatait nem tudja megfelelően ellátni, mert idejét a csoportban tölti. Kéri a
kötelező órák alóli felmentését.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy egy óvónő felvételéhez biztosítson 3 millió
forint keretet 2018. szeptember 1-től azzal a feltétellel, hogy a vezető óvónő
- szükség szerint - a csoportban helyettesít.
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Véleménye szerint mindenképpen szükséges, hogy a vezető óvónő kerüljön ki a
csoportból, hogy el tudja látni a vezetői feladatait, melyek a későbbiekben a bölcsőde
elindulásával megnövekednek.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A javaslatot a bizottság támogatta.
Hajagos Antal pénzügyi bizottság tagja: Felvetődik a kérdés, hogy a társuláson
belül megromolhat-e a kapcsolat e miatt a lépés miatt? Ha megszűnik a társulás
finanszírozási gondok adódhatnak. Képviselősége alatt átélt már ilyen helyzetet.
Képes lesz-e akkor az önkormányzat finanszírozni az óvodát?
Pénzváltó István polgármester: Véleménye szerint ez nem egy olyan lépés, ami
miatt a kapcsolat megromolna. Amennyiben nehéz anyagi helyzetbe kerülünk, ezen
lehet változtatni, a vezető óvónő visszakerülhet a csoportba.
Javasolja a képviselő-testületnek Almási Barbara a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Nyárlőrinci Tagintézmény vezetőjének a csoportfoglalkozások alóli felmentése miatt
egy óvónő 2018. szeptember 01-vel történő felvételéhez 3 millió forint keret
biztosítását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
34/2018. (V.29.) Kt. határozat
Almási Barbara tagintézmény vezető
csoportfoglalkozások alóli felmentése
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Almási
Barbara a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézmény
vezetőjének a csoportfoglalkozások alóli felmentése miatt egy óvónő
2018. szeptember 01-vel történő felvételéhez 3 millió forint keretet
biztosít.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.6.) Pénzváltó István polgármester: Az előző előterjesztéshez kapcsolódóan
szeretné elmondani, hogy az óvodás gyermekek Művelődési Házba és az Idősek
Napköziotthonos Foglalkoztatójába történő átköltözése és a gyermeklétszám miatt
szükséges lenne egy dupla mobil WC beállítására. A szaniter konténerből kialakított
dupla angol WC bekerülési költsége 970 e/Ft + Áfa. Ez egy rendes,
vízvezetékrendszerhez és csatornába köthető illemhelyiség. Javasolja a képviselőtestületnek a pénzeszköz biztosítását.
Tormási Zoltán alpolgármester: A konténerben feltétlenül lennie kell valamilyen
jellegű fűtésnek, ami minimum 17-18 fokot biztosít egyrészt a kisgyerekeknek,
másrészt, ha rá lesz kötve a vízrendszerre és bejön egy nagyobb fagy az a rendszer
ott fűtés nélkül el fog fagyni. Erre mindenképpen figyelni kell.
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Pénzváltó István polgármester: A pénzügyi bizottság a kérdést megtárgyalta, kéri
az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a javaslatot.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek 970 e/Ft + Áfa
keretösszeget biztosítását szaniter konténerből készült mobil illemhely vásárlására a Művelődési Házban ideiglenesen elhelyezett óvodás gyermekek higiéniai
feltételeinek megteremtéséhez – az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2018. (V.29.) Kt. határozat
Óvoda felújítási projektjéhez kapcsolódóan
szaniter konténerből készült mobil illemhely vásárlása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 970 e/Ft + Áfa
keretösszeget biztosít szaniter konténerből készült mobil illemhely
vásárlására - a Művelődési Házban ideiglenesen elhelyezett óvodás
gyermekek higiéniai feltételeinek megteremtéséhez – az általános
tartalék terhére.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.7.) Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt évben a képviselő-testület ötven
éves pedagógusi munkájáért Gulyás Endre nyárlőrinci nyugdíjas pedagógust
pénzbeni juttatásban részesítette. Ebben az évben Rácz Attiláné nyugdíjas
pedagógus ünnepelheti hatvanöt éves pedagógiai munkáját, mely vasdiplomás
oklevéllel jár.
Javasolja Rácz Attiláné részére hatvanöt éves pedagógusi munkájáért 65.000,- Ft,
pénzbeni juttatás biztosítását.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a
javaslattal.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Rácz Attilánét –
vasdiplomást - hatvanöt éves pedagógusi munkájáért 65.000,- Ft pénzbeni
juttatásban részesíten az általános tartalék terhére Felelős: Pénzváltó István
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
________________________________________________________________________
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36/2018. (V.29.) Kt. határozat
Rácz Attiláné pedagógus pénzbeni
juttatásban való részesítése
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Attilánét
– vasdiplomást - hatvanöt éves pedagógusi munkájáért 65.000,- Ft
pénzbeni juttatásban részesíti, az általános tartalék terhére.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
5.8.) Zayzon Jenőné jegyző: Az Önkormányzatnak minden évben el kell készíteni
az az évre vonatkozó közbeszerzési tervét. A Közbeszerzési Tervben fel kell tüntetni,
hogy abban az évben milyen beruházásokat szeretnénk megvalósítani. A
Közbeszerzési Terv év közben módosítható.
A Közbeszerzési Tervben szerepel az óvoda felújítása, bölcsőde kialakítása 260
millió forinttal. a külterületi földutak felújítása 90 millió forinttal, valamint a
Polgármesteri Hivatal felújítása 40 millió forinttal, melyek nyílt eljárás keretében
történnek.
Javasolja a képviselő-testületnek a melléklet szerint a 2018. évi közbeszerzési terv
elfogadását.
Pénzváltó István
polgármester:
Javasolja
a
képviselő-testületnek
a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján
az Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének melléklet szerinti elfogadását.
Javasolja, hogy a módosítás és a módosítás eredményeképpen a közbeszerzési
eljárás lefolytatása a polgármester feladata legyen. Felelős: Pénzváltó István
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
37/2018. (V.29.) Kt. határozat
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának
2018. 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 2018. évi
Közbeszerzési Tervét megtárgyalta és jelen határozat
melléklete szerint elfogadja.

2.)

A Közbeszerzési Terv módosítása, és a módosítás
eredményeképpen a közbeszerzési eljárás lefolytatása a
Polgármester feladata.

Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
________________________________________________________________________
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Melléklet a 37/2018. (V.29.) Kt. határozathoz
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Közbeszerzési terve
2018. költségvetési évre
A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

Becsült érték
(általános
forgalmi adó
nélkül Ft-ban)

Tervezett
eljárástípus

Eljárás tervezett
megindítása

-

-

-

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás

A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának felújítása

40.000.000,- Ft

Külterületi földutak felújítása

90.000.000,- Ft

Óvoda felújítása, bölcsőde kialakítása

260.000.000,- Ft

A nyílt eljárás nemzeti
eljárásrendben irányadó
szabályainak a Kbt. 115.
§-ában foglalt
eltérésekkel történő
alkalmazásával
lefolytatott eljárás,
tekintettel arra, hogy az
építési beruházás
becsült értéke nem éri el
a háromszázmillió
forintot.
A nyílt eljárás nemzeti
eljárásrendben irányadó
szabályainak a Kbt. 115.
§-ában foglalt
eltérésekkel történő
alkalmazásával
lefolytatott eljárás,
tekintettel arra, hogy az
építési beruházás
becsült értéke nem éri el
a háromszázmillió
forintot.
A nyílt eljárás nemzeti
eljárásrendben irányadó
szabályainak a Kbt. 115.
§-ában foglalt
eltérésekkel történő
alkalmazásával
lefolytatott eljárás,
tekintettel arra, hogy az
építési beruházás
becsült értéke nem éri el
a háromszázmillió
forintot.

2018. II. negyedév

2018. III.
negyedév

2018. II. negyedév

III. Szolgáltatás megrendelés
-

-

-

-

***
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a
képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette.

Pénzváltó István
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző
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