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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 
17-én 17 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Vas Ildikó, 

Szappanos Renáta és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Túri István és Forgó Istvánné képviselők. 
 
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.) Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

2.) Ajánlattételi felhívás a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0013 azonosítószámú 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Nyárlőrincen” című projekt 
keretében próbaüzem lefolytatására vonatkozóan 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
58/2015. (VIII.17.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

2.) Ajánlattételi felhívás a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0013 azonosítószámú 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Nyárlőrincen” című projekt 
keretében próbaüzem lefolytatására vonatkozóan 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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1.) Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatási kérelme 

 
Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az alapítvány MVH-s 
pályázaton kilenc személyes mikrobuszt nyert. Ezzel kapcsolatosan olyan 
adminisztrációs költségek merültek fel, melyet az Alapítvány nem tud finanszírozni, 
ezért kéri, hogy az önkormányzat biztosítson 200 e/Ft támogatást, a költségek 
fedezésére. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az alapítvány támogatását. 

A kérdést a pénzügy bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta az alapítvány 
támogatását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinc az 
Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány 200 e/Ft-tal történő támogatását – a 
pályázaton nyert mikrobusz adminisztrációs kiadásainak fedezésére – mely összeget 
az általános tartalék terhére biztosítsa, 2015. december 31-ei elszámolási 
kötelezettség mellett. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
59/2015. (VIII.17.) határozata 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány 200 e/Ft-tal 
történő támogatásáról – a pályázaton nyert mikrobusz 
adminisztrációs kiadásainak fedezésére – mely összeget az 
általános tartalék terhére biztosítja, 2015. december 31-ei 
elszámolási kötelezettség mellett. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) Ajánlattételi felhívás a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0013 azonosítószámú 

„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Nyárlőrincen” című projekt 
keretében próbaüzem lefolytatására vonatkozóan 

 
Pénzváltó István polgármester: A másik napirendi pont a közvilágítás 
energiatakarékos átalakításával kapcsolatos. A munkálatokat augusztus 29-éig kell 
befejezni, de előtte próbaüzem lefolytatása szükséges, ahol ellenőrizni szükséges a 
lámpatestek műszaki paramétereit és ennek végén egy megvilágítási mérés-
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ellenőrzést kell végezni, összehasonlítva a mért értékeket a műszaki átadás-átvétel 
végén mért értékekkel.  
 
A próbaüzem lefolytatására három ajánlatot kértünk be, a HAFAKO-Vill Kft-től, a T-
TECH 2000 Kft-től valamint az Electro Construct Kft-től. Az ajánlatkérésre 
mindhárom meghívott elküldte ajánlatát, melyek a következők: HAFAKO-Vill Kft. 
6.477.000,- Ft-os, a T-TECH 2000 Kft. 4.937.760,- Ft-os és az Electro Construct Kft. 
5.334.000,- Ft-os bruttó árajánlat. Javasolja a képviselő-testületnek a 
legalacsonyabb árajánlatot adó T-TECH 2000 Kft. ajánlatának elfogadását. 
 
Hajagos Antal képviselő: Ezek a cégek jogosultak a munka elvégzésére? 
 
Pénzváltó István polgármester: Igen, a cégek rendelkeznek azzal a jogosultsággal, 
hogy a munkát elvégezzék. 
 
Hajagos Antal képviselő: A munkálatok elvégzését az önkormányzatnak kell 
finanszírozni? 
 
Pénzváltó István polgármester: Nem, a munka finanszírozása pályázati pénzből 
történik. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a projekthez kapcsolódó próbaüzem 
lefolytatására a T-TECH Kft-vel (6721 Szeged Szilágyi u. 8.) kössön szerződést, mely 
a munkálatok elvégzését 4.200.000,- Ft + ÁFA - összesen 5.334.000,- Ft - összegért 
vállalja. 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 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
60/2015. (VIII.17.) határozata 
Szerződés megkötése a T-TECH Kft-vel energiatakarékos 
közvilágítás próbaüzemének lefolytatására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Nyárlőrincen” című 
projekthez kapcsolódó próbaüzem lefolytatására a T-TECH Kft-
vel (6721 Szeged Szilágyi u. 8.) köt szerződést. 

2.) A T-TECH Kft. a munkálatok elvégzését 4.200.000,- Ft + ÁFA       
- összesen 5.334.000,- Ft - összegért vállalja. 

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

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


