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Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
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 N y á r l ő r i n c , 2018. augusztus 29. napján 2. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 
29-én 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Kállai-Szappanos Renáta, Túri István, 

Vas Ildikó és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné, 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 (5) 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.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának 
véleményezése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Vízellátás kiépítése a 0140/3 hrsz-ú területen 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) A TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás épületének 
felújításához, buszöböl korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői 
feladatok ellátására beadott pályázatok érvénytelenítése, új pályázat 
kiírása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

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

5.) Zárt ülés 
6.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
48/2018. (VIII.29.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának 
véleményezése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Vízellátás kiépítése a 0140/3 hrsz-ú területen 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) A TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás épületének 
felújításához, buszöböl korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői 
feladatok ellátására beadott pályázatok érvénytelenítése, új pályázat 
kiírása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

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

5.) Zárt ülés 
6.) Egyebek 

 
1.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának 

véleményezése 
 
Pénzváltó István polgármester: A Lakiteleki Önkormányzat pályázatot írt ki a 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állásának betöltésére, miután a 
jelenlegi vezető nyugdíjba vonul. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett Aszódiné 
Magyar Beáta személyében. Aszódiné Magyar Beáta öt éve látja el a vezető-
helyettesi posztot, minden egyes véleményezésre jogosult egyetértett abban, hogy 
szakmailag teljesen megfelelő és javasolták pályázatának elfogadását.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület javasolja a 
Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulásnak a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetői állásának betöltésére Aszódiné Magyar Beátát megbízni, 
2018.09.01. – 2023.08.31-ig terjedő időszakra. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
49/2018. (VIII.29.) Kt. határozat 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 
pályázatának véleményezése 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állásának betöltésére javasolja 
- a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulásnak - Aszódiné 
Magyar Beátát megbízni, 2018.09.01. – 2023.08.31-ig terjedő 
időszakra.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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2.) Vízellátás kiépítése a 0140/3 hrsz-ú területen 
 
Pénzváltó István polgármester: A 0140/3 hrsz-ú terület a volt Aranykalász Major 
környéke, melynek vízellátása nem biztosított. Azon a területen több nagyobb 
gazdasági működik. Az önkormányzat szeretné azon a területen a vízellátást a 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére megvalósítani, melynek mértéke évi 1.400 
e/Ft. A beruházás összköltsége 5.560.774,- Ft + Áfa. Miután azon a területen 
szeretne Túri István képviselő úr egy vágóhidat létesíteni, így vállalta, hogy a 
hozzájárulás mértéke és az összköltség közötti különbözet megfizetését vállalja. A 
településnek pozitív fejlődés lenne, hiszen azon a részen is kialakításra kerülne a 
vezetékes vízellátás.  
 
Hajagos Antal képviselő: Hol fogják lerakni a csővezetéket? 
 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzati út mellett és ugyan úgy az 
önkormányzat tulajdonát fogja képezni, mint a belterületi vízvezeték-hálózat. 
 
Túri István képviselő: Szeretné bejelenteni, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan 
tartózkodni kíván a szavazásnál. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Túri István 
képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki.  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
50/2018. (VIII.29.) Kt. határozat 
Túri István képviselő személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Túri István 
képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki. 
 

 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy rendelje 
meg a 0140/3 hrsz-ú területen a vízellátás kiépítését a Bácsvíz Zrt. által fizetett – 
1.400.000,- Ft - vízközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére, melynek bekerülési 
költsége 5.560.774,- Ft + Áfa, összesen 7.062.183,- Ft. Javasolja, hogy a víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás és a bekerülési költség közötti különbözet megfizetését Túri 
István vállalkozó vállalja. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. Határidő: azonnal 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
51/2018. (VIII.29.) Kt. határozat 
Vízellátás kiépítése a 0140/3 hrsz-ú területen 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a 
0140/3 hrsz-ú területen a vízellátás kiépítését a Bácsvíz Zrt. által 
fizetett – 1.400.000,- Ft - vízközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére. 

A beruházás bekerülési költsége 5.560.774,- Ft + Áfa, összesen 
7.062.183,- Ft. 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás és a bekerülési költség közötti 
különbözet megfizetését Túri István vállalkozó vállalja.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: azonnal 
 

3.) A TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
című projekten belül állomás épületének felújításához, buszöböl 
korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására beadott 
pályázatok érvénytelenítése, új pályázat kiírása 

 
Pénzváltó István polgármester: A pályázaton az önkormányzat 33.023.508,- Ft-ot 
nyert a fenti projektek megvalósítására. A kiküldött pályázati felhívásra mindkét 
esetben 3-3 árajánlat érkezett be, de a beérkezett ajánlatok a két projekt 
tekintetében 12.676.903,- Ft-tal kerülnének többe, mint amennyi pénzt nyert az 
önkormányzat a pályázaton. A két projekt költségvetését csökkenteni kell, és új 
pályázatot kell kiírni, de ehhez az szükséges, hogy a most beérkezett pályázatokat 
az önkormányzat érvénytelenítse. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a TOP-3.1.1-16 
kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
állomás épületének felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására beadott 
pályázatok érvénytelenítését, miután a beadott ajánlatok összege jóval magasabb, 
mint ami rendelkezésre áll. Javasolja a képviselő-testületnek újabb pályázati kiírás 
közzétételét, melyet az alábbi gazdasági szereplők részére küldjön meg: 
 

1.) Varga-Vent Kft. 
Cím  :  6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 101. 
Adószám  :  12726732-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-109333 
Ügyvezető :  Varga György 
E-mail  :  vargaventkft@t-online.hu 

 
2.) Baupiktor Kft.  

Cím  :  6060 Tiszakécske, Arany J. u. 51. 
Adószám  :  14911831-2-03 
Cégjegyzékszám:  03-09-118843 
Ügyvezető :  Nagy János 
E-mail  :  baupiktor@gmail.com 
 

3.) Grandbauker Kft. 
Cím  :  6065 Lakitelek, Jókai u. 10. 
Adószám  :  24686853-2-03 
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Cégjegyzékszám: 03-09-126646 
Ügyvezető :  Gulyás Péter 
E-mail  :  grandbauker@gmail.com 
 

Felelős: Pénzváltó István polgármester. Határidő: azonnal. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
52/2018. (VIII.29.) Kt. határozat 
A TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
című projekten belül állomás épületének felújításához kapcsolódó kivitelezői 
feladatok ellátására beadott pályázatok érvénytelenítése, új pályázat kiírása 

 

H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-
16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
projekten belül állomás épületének felújításához kapcsolódó 
kivitelezői feladatok ellátására beadott pályázatokat érvényteleníti, 
miután a beadott ajánlatok összege jóval magasabb, mint ami 
rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület újabb pályázati felhívást tesz közzé, melyet az 
alábbi gazdasági szereplők részére küld meg: 
 

1.) Varga-Vent Kft. 
Cím  :  6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 101. 
Adószám  :  12726732-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-109333 
Ügyvezető :  Varga György 
E-mail  :  vargaventkft@t-online.hu 

 
2.) Baupiktor Kft.  

Cím  :  6060 Tiszakécske, Arany J. u. 51. 
Adószám  :  14911831-2-03 
Cégjegyzékszám:  03-09-118843 
Ügyvezető :  Nagy János 
E-mail  :  baupiktor@gmail.com 
 

3.) Grandbauker Kft. 
Cím  :  6065 Lakitelek, Jókai u. 10. 
Adószám  :  24686853-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-126646 
Ügyvezető :  Gulyás Péter 
E-mail  :  grandbauker@gmail.com 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a TOP-3.1.1-16 
kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
buszöböl korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására beadott 
pályázatok érvénytelenítését, miután a beadott ajánlatok összege jóval magasabb, 
mint ami rendelkezésre áll. Javasolja a képviselő-testületnek újabb pályázati kiírás 
közzétételét, melyet az alábbi gazdasági szereplők részére küldjön meg: 
 

1.) Fehér & Fehér Kft. 
Cím  :  5900 Orosháza, Szőlő krt. 9. 
Adószám  :  11049566-2-04 
Ügyvezető :  Fehér László 
E-mail  :  feherkft@index.hu 

 
2.) PRIM-ÚT Kft. 

Cím  :  6000 Kecskemét, III. Béla krt. 32.I/6. 
Adószám  :  11379296-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-104441 
Ügyvezető :  Maár Ferenc 
E-mail  :  primut@primut.hu 
 

3.) MEGA-SPED Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
Adószám  :  11424688-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-105089 
Ügyvezető :  Kovács László 
E-mail  :  megasped@megasped.hu 
 

Felelős: Pénzváltó István polgármester. Határidő: azonnal 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
53/2018. (VIII.29.) Kt. határozat 
A TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
című projekten belül buszöböl korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői  
feladatok ellátására beadott pályázatok érvénytelenítése, új pályázat kiírása 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-
16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
projekten belül buszöböl korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői 
feladatok ellátására beadott pályázatokat érvényteleníti, miután a 
beadott ajánlatok összege jóval magasabb, mint ami rendelkezésre 
áll. 
 
A Képviselő-testület újabb pályázati felhívást tesz közzé, melyet az 
alábbi gazdasági szereplők részére küld meg: 
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1.) Fehér & Fehér Kft. 
Cím  :  5900 Orosháza, Szőlő krt. 9. 
Adószám  :  11049566-2-04 
Ügyvezető :  Fehér László 
E-mail  :  feherkft@index.hu 

2.) PRIM-ÚT Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét, III. Béla krt. 32.I/6. 
Adószám  :  11379296-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-104441 
Ügyvezető :  Maár Ferenc 
E-mail  :  primut@primut.hu 

3.) MEGA-SPED Kft. 
Cím  :  6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
Adószám  :  11424688-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-105089 
Ügyvezető :  Kovács László 
E-mail  :  megasped@megasped.hu 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4.)  Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Ebben az évben is lehetőség van szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy pályázzon az elmúlt évekhez hasonlóan kemény tűzifa vásárlásra. 
Az ehhez szükséges önerő 355.600,- Ft. A szociális célú tűzifában részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem lehet kérni.  

Kéri a képviselő-testület támogatását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. fejezet 9. pont 
alapján a Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra nyújtson be 
igényt. Javasolja, hogy a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és 
a 2018. 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 
355.600,- Ft önerőt biztosítson az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
54/2018. (VIII.29.) Kt. határozat 
Szociális célú tűzifa vásárlásához 
támogatás igénylése 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 
2018. 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 355.600,- Ft önerőt biztosít 
az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
Pénzváltó István polgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el.  

 
A nyílt ülés 17,20 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a 
zárt ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen egy napirendi pont került megtárgyalásra. Egy 
földvétellel kapcsolatos kifogás képviselő-testület által történő jóváhagyása. 
 
 
6.) Egyebek 
 
6.1.) Pénzváltó István polgármester: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
konzorciumi partnerségben Lakitelekkel és Nyárlőrinccel pályázatot nyújtott be „A 

helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívásra, mely pozitív elbírálásban 
részesült. A projekt fő célkitűzései: önszerveződő közösségek kialakítása, a helyi 
identitás és társadalmi kohézió erősítése, a helyi hagyományok feltárása, a 
közösségi eredmények bemutatása, közösségek szomszédolása, helyi nyilvánossági 
fórumok szervezése és lebonyolítása, tankatalógus készítése, információs pont 
kialakítása.  

A projekt megvalósításának időszakára a tagoknak új konzorciumi megállapodást 
szükséges kötniük. Javasolja a képviselő-testületnek a konzorciumi megállapodás 
aláírását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek TOP-5.3.1-16-
BK1-2017-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás 
aláírását. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a 
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fent ismertetett pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására 
Felelős: Pénzváltó István polgármester. Határidő: folyamatos. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
57/2018. (VIII.29.) Kt. határozat 
„A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0009 
elnevezésű pályázat konzorciumi megállapodásának jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-5.3.1-16-
BK1-2017-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 
megállapodást megtárgyalta és annak aláírását támogatja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István polgármestert a 
fent ismertetett pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
6.2.) Zayzon Jenőné jegyző: A Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezet kérelmet 
nyújtott be az önkormányzati területre kötött haszonbérleti szerződésének 
meghosszabbítására. A terület 10,9434 ha nagyságú és 346,64 AK értékű szántó. Az 
eddigi haszonbérleti díj 1.250 Ft/AK mértékben volt megállapítva. Javasolja a 
szerződés meghosszabbítását, és a haszonbérlet mértékét 1.500 Ft/AK-ban 
megállapítani. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha nagyságú, 346,64 AK 
értékű szántó művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe adja a Nyárlőrinci 
Mezőgazdasági Szövetkezetnek, melynek székhelye 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 14. 
Javasolja, hogy a haszonbérleti díjat 2018. október 1-től - 2019. szeptember 30-ig 
terjedő időszakra 1.500 Ft/AK mértékben állapítsa meg. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

58/2018. (VIII.29.) Kt. határozat 

A 0141/45 hrsz-ú szántó művelési ágú terület 
haszonbérletének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha 
nagyságú, 346,64 AK értékű szántó művelési ágú területet továbbra 
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is haszonbérbe adja a Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezetnek, 
melynek székhelye 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 14.  

A Képviselő-testület a haszonbérleti díjat 2018. október 1-től - 2019. 
szeptember 30-ig terjedő időszakra 1.500 Ft/AK mértékben állapítja 
meg.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.3.) Zayzon Jenőné jegyző: Tormási Sándor gazdálkodó szintén az önkormányzati 
területre megkötött haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására adott be 
kérelmet. A terület 1,7357 ha nagyságú és 57,28 AK értékű. Az eddigi haszonbérleti 
díj mértéke itt is 1.250 Ft/AK mértékben volt megállapítva. Szintén javasolja a 
szerződés meghosszabbítását, és a haszonbérlet mértékét 1.500 Ft/AK-ban 
megállapítani. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha nagyságú, 57,28 AK 
értékű szántó művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe adja Tormási Sándor 
6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám alatti lakosnak. Javasolja, hogy a haszonbérleti 
díjat 2018. október 1-től - 2019. szeptember 30-ig terjedő időszakra 1.500 Ft/AK 
mértékben állapítsa meg. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

59/2018. (VIII.29.) Kt. határozat 

A 0141/44 hrsz-ú szántó művelési ágú terület 
haszonbérletének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha 
nagyságú, 57,28 AK értékű szántó művelési ágú területet továbbra is 
haszonbérbe adja Tormási Sándor 6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. 
szám alatti lakosnak.  

A Képviselő-testület a haszonbérleti díjat 2018. október 1-től - 2019. 
szeptember 30-ig terjedő időszakra 1.500 Ft/AK mértékben állapítja 
meg. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.4.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
sportcsarnok felújítására beadott pályázaton az önkormányzat 20 millió forintot nyert.  
 
6.5.) Vas Ildikó képviselő: Hogyan áll a játszótér kérdése? 
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Pénzváltó István polgármester: A megrendelt játékok bekerülési költségének felét 
kifizette az önkormányzat. A Royal Kert tájékoztatott, hogy a gyártónak nem áll 
rendelkezésére minőségi alapanyag, ezért 10-13 hét mire le tudják szállítani a 
játékokat. Jó hír viszont, hogy az Olympos ügyvezető igazgatója tájékoztatott, hogy 
az Olympos Kft. 1,5 millió forinttal járul hozzá a játszótér kialakításához.  
 
6.6.) Vas Ildikó képviselő: Szeretne érdeklődni, hogy az Iskola utcán az Univer bolt 
és az Iskola között lehetne-e zebrát létesíteni? 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Iskola utca nincs az önkormányzat 
tulajdonában, a Közútkezelő rendelkezik vele, bár felajánlotta megvételre az 
önkormányzatnak. Egy 30 km-es lassító tábla kitételét lehetne kezdeményezni a 
Közútkezelőnél.  
 
6.7.) Kállai-Szappanos Renáta képviselő: Ha már az utakról van szó. Lehetne-e 
egy fekvő-rendőrt elhelyezni a Vasút utcában? Rettenetesen száguldoznak az autók 
az utcában.  
 
Pénzváltó István polgármester: Évekkel ezelőtt ezzel már próbálkozott az 
önkormányzat, de mind a Vasút utcában, mind a Takarék előtt felszedették. Esetleg 
sebességkorlátozó táblát lehetne kihelyezni.  
 
Kállai-Szappanos Renáta képviselő: Sajnos a tábla nem sokat használ a 
gyorshajtókkal szemben. 
 
Vas Ildikó képviselő: Az egész község területe elbírná a 30-as táblát.  
 
6.8.) Túri István képviselő: Szeretné jelezni, igaz már csak a végeredményt látta, 
hogy a villanyóra dobozok közül egy teljesen össze van törve. Igen balesetveszélyes.  
 
Pénzváltó István polgármester: Amikor Gál János tehenei a villanyóra dobozokat 
összetörték és a vezetékek kilógtak, kihívtuk a Démász szakemberét, aki 
megnyugtatott, hogy nincs benne áram. Ismeretlen tettes ellen a feljelentést 
megtették.  
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


