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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
szeptember 27-én 16,30 órakor megtartott üléséről. 

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

Szappanos Renáta, Túri István, Vas Ildikó és Hajagos Antal 
képviselők. 

 
Távol van: Forgó Istvánné képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 

 
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.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
fedett kerékpártároló telepítéséhez kapcsolódó szerződés megkötése az 
Alma-Rend Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Általános Iskolai körzethatárok felülvizsgálata 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Bácsvíz Zrt 2019-2033 közötti gördülő fejlesztési tervének elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
70/2018. (X.16.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
fedett kerékpártároló telepítéséhez kapcsolódó szerződés megkötése az 
Alma-Rend Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Általános Iskolai körzethatárok felülvizsgálata 
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Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Bácsvíz Zrt 2019-2033 közötti gördülő fejlesztési tervének elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 
 

 
1.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül fedett 

kerékpártároló telepítéséhez kapcsolódó szerződés megkötése az Alma-
Rend Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 

 
Pénzváltó István polgármester: Az Önkormányzat a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül fedett kerékpártároló telepítéséhez 
kapcsolódóan ajánlattételi felhívást tett közzé, három gazdasági szereplő részére. 
Mindhárom ajánlattevő megtette ajánlatát. A Mega-Sped Kft. bruttó 6.127.750,- Ft-
os, a Grandbau-Ker Kft. bruttó 5.029.200,- Ft-os míg az Alma-Rend Kft. 4.042.410,- 
Ft-os ajánlatot adott. A kiírás szerint a legalacsonyabb ajánlatot adóval köt 
szerződést az önkormányzat. A három ajánlattevő közül a legalacsonyabb 
árajánlatot az Alma-Rend Kft. adta, ezért javasolja velük megkötni a szerződést a 
kivitelezési feladatokra. Javasolja továbbá, hogy a megemelkedett anyagköltségekre 
tekintettel az önkormányzat a projekt megvalósításához 125.530,- Ft önerőt 
biztosítson. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a projekt 
megvalósításához szükséges saját erő biztosításával. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül fedett kerékpártároló 
telepítéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére az ALMA-REND Kft-vel - 
3.183.000,- Ft+ÁFA, összesen 4.042.410,- Ft-os árajánlata alapján - a szerződést 
megkötni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Pénzváltó István 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző ellenjegyzése mellett. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
projekt megvalósításához 125.530,- Ft saját erőt biztosítson – a plusz költségek miatt 
- 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: 

 
71/2018. (X.16.) Kt. határozat 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
fedett kerékpártároló telepítéséhez kapcsolódó szerződés megkötése 
az Alma-Rend Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
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„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
projekten belül fedett kerékpártároló telepítéséhez kapcsolódó 
kivitelezési feladatok elvégzésére az ALMA-REND Kft-vel - 
3.183.000,- Ft+ÁFA, összesen 4.042.410,- Ft-os árajánlata 
alapján - szerződést köt. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 

3.) A Képviselő-testület a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekt megvalósításához  
125.530,- Ft saját erőt biztosít – a plusz költségek miatt - az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

2.) Általános Iskolai körzethatárok felülvizsgálata 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 
Hivatala tájékoztatást adott, hogy megkezdték az általános iskolai beiskolázási 
körzetek megállapítását a 2019-2020-as tanévre. A Járási Hivatal minden évben 
beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét. 
Javasolja a képviselő-testületnek a Buzás János Általános Iskolai Tagintézmény 
kijelölését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal álláspontjával, hogy a Lakiteleki Eötvös Iskola 
Buzás János Általános Iskolai Tagintézménye – 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4. – 
felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
72/2018. (X.16.) Kt. határozat 
Általános iskolai felvételi körzethatárok 
megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal álláspontjával, hogy a Lakiteleki 
Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai Tagintézménye – 6032 
Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4. – felvételi körzete megegyezik a település 
közigazgatási területével. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) Bácsvíz Zrt 2019-2033 közötti gördülő fejlesztési tervének elfogadása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Bácsvíz Zrt részére a gördülő fejlesztési terv 
elkészítését törvény írja elő, melyet a képviselő-testületnek előtte véleményezni kell.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Bácsvíz Zrt. 2019-2033. közötti időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervének – mely Nyárlőrinc közműves ivóvízellátásával 
és szennyvízelvezetésével és – tisztításával kapcsolatos - elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
73/2018. (X.16.) Kt. határozat 
Bácsvíz Zrt 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési 
tervének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt. 
2019-2033. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét – 
mely Nyárlőrinc közműves ivóvízellátásával és 
szennyvízelvezetésével és – tisztításával kapcsolatos - elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4. Egyebek 
 
4.1.) Zayzon Jenőné jegyző: A települési arculati kézikönyv elkészítéséhez a 
polgármester kérelmezheti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél 
az Étv. 13/A. §-a, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (6) 
bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi 
XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 13. melléklet szerinti adatbázisok és 
adatok szolgáltatását térítés mentesen. A polgármester kérelméhez mellékelni kell a 
képviselő-testület határozatát és nyilatkozni kell, hogy kizárólag a döntésben 
meghatározott dokumentumok elkésztéséhez használja fel az adatokat. 
Javasolja a képviselő-testületnek a településképi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet készítéséhez a digitális alaptérkép megigénylését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
74/2018. (X.16.) Kt. határozat 
Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 
készítéséhez digitális alaptérkép megigénylése 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
döntést hozta: 

1.) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényi 
kötelezettség alapján a településképi arculati kézikönyv és 
településképi rendelet elkészítendő, a feladattal helyismerettel 
rendelkező, főépítészi jogosultsággal rendelkező személyt kell 
megbízni. 

2.) A településképi arculati kézikönyv karakteri lehatárolását és 
településképi rendelet mellékleteit az Étv 13/A § az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (6) 
bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről 
szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 13. 
melléklet szerinti adatbázisok és adatok szolgáltatásának 
megfelelő térképeken kell elvégezni. 

3.) Felkéri polgármestert a megbízásra és az előírt egyeztetéseket 
követően a településképi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet jóváhagyásának képviselő-testületi előterjesztésére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.2.) Zayzon Jenőné jegyző: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület fordult támogatási kérelemmel az önkormányzathoz. Az Egyesület már 
hosszabb ideje támogatja a Bács-Kiskun Megyei Kórház Csecsemő- és 
Gyermekosztályát. Most is az Ő érdekükben fordultak támogatási kérelemmel az 
önkormányzathoz. A gyermekintenzív osztály részére szeretnének támogatást kérni 
diagnosztikai eszközök beszerzéséhez. A támogatási kérelmet a pénzügyi bizottság 
is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság 20 e/Ft támogatást 
javasolt. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását, a koraszülöttek 
intenzívosztályára műszerek beszerzéséhez. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a támogatás mértéke 20e/Ft legyen, mely összeggel elszámolási kötelezettséggel 
tartozzon 2018. december 31-ig. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
 
75/2018. (X.16.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról, a koraszülöttek intenzívosztályára műszerek 
beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke 20 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel 
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.3.) Zayzon Jenőné jegyző: Tormási Zoltán alpolgármester úr korábbi testületi ülésen 

jelezte, hogy a zártkertek végében lévő vasúti átjáró nagyon balesetveszélyes. A 
bokrok, fák teljesen benőtték az átjárót. Az átjáró előtti bukkanót legalább 30-40 
méter hosszon szintbe kellene hozni, az átjáró mindkét oldalán a fákat, bokrokat ki 
kell takarítani.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Alpolgármester Úr jogos felvetése kapcsán 
eljárt a Közlekedési Hatóságnál, hogy tegyenek intézkedést a balesetveszély elhárítása 
érdekében, mivel a vasúti átjárók felülvizsgálata során megállapított hiányosságok 
megszüntetésében ők az illetések. 

A Közlekedési Hatóság 2018. 10. 18-ára helyszíni szemlét hívott össze az önkormányzat 
és a MÁV bevonásával. 

 
4.4.) Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület előtt már ismert, hogy az 
Iskola utca lakói bejelentéssel éltek, hogy – az Iskola utca a Magyar Állam tulajdona 
és a Magyar Közút Zrt. kezelésében van – az út állapota jelentősen romlott, hatalmas 
kátyúk, gödrök éktelenkednek és már egy kisebb eső után sártenger borítja az 
aszfaltot és annak széleit. Kérték az út javítását és sebességkorlátozó tábla 
elhelyezését. 

Jegyző asszony továbbította a lakosok kérelmét a Magyar Közút Zrt-nek. A Közút 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az út nyilvántartásukban nem szerepel és az 
utat átadják az önkormányzatnak. A tulajdoni lap szerint a tulajdonos a Magyar 
Állam, kezelője a Magyar Közút Zrt. A sebességkorlátozó tábla kihelyezésére nem 
reagáltak. Miután a tulajdonjog rendezése elhúzódhat, jegyző asszony ismét 
megkereste a Magyar Közutat a 30-as sebességkorlátozó tábla kihelyezése miatt. A 
Magyar Közút Zrt. válaszában közölte, hogy az önkormányzat ezzel kapcsolatosan 
saját hatáskörben intézkedhet. A sebességkorlátozó tábla kihelyezésére rövid időn 
belül sorkerül. 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


