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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 27-én 
14 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Forgó 

Istvánné, Vas Ildikó és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Kállai-Szappanos Renáta, Túri István. 
 
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 (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.) „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése és bölcsődei férőhely létesítése” című 
projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás épületének felújításához 
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl korszerűsítéséhez 
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának és a Tisza menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
41/2018. (VII.27.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  

 
1.) „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése és bölcsődei férőhely 

létesítése” című projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok 
ellátása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás 
épületének felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl 
korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának és a Tisza 
menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Egyebek 
 

1.) „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése és bölcsődei férőhely létesítése” című 
projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása 

 
Pénzváltó István polgármester: Az óvoda felújításával kapcsolatosan a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására küldtünk ki ajánlattételi felhívást három személy részére. 
Ajánlatukat mindhárman visszaküldték. A Tér-Forma Építész stúdió Kft. bruttó 
3.810.000.- Ft-os, Szölgyén Péter bruttó 2.500.000,- Ft-os, míg a Konstrukt-Plan 
Mérnöki Iroda 4.476.750,- Ft-os árajánlatot adott.  

Javasolja a képviselő-testületnek a legalacsonyabb árajánlatot adó Szölgyén Péterrel 
a megbízási szerződés megkötését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Nyárlőrinci 
Óvoda bővítése, átépítése és bölcsődei férőhely létesítése” című projekthez 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával – bruttó 2.500.000,- Ft összegű 
árajánlata alapján – Szölgyén Péter megbízását. 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: 

 
42/2018. (VII.27.) Kt. határozat 
„Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése és bölcsődei  
férőhely létesítése” című projekttel kapcsolatos 
műszaki ellenőri feladatok ellátása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nyárlőrinci 
Óvoda bővítése, átépítése és bölcsődei férőhely létesítése” című 
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával – bruttó 
2.500.000,- Ft összegű árajánlata alapján – Szölgyén Pétert bízza 
meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás épületének 
felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 

 
Pénzváltó István polgármester: Az Önkormányzat a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című pályázaton is nyert. Ez a projekt magában foglalja a 
Sugár utcai két buszöböl és a Dózsa Gy. utcai buszöböl korszerűsítését, ugyan itt 
biciklitároló kialakítását, valamint az állomás épületének felújítását, ahol szintén 
kialakításra kerül egy biciklitároló valamint váró rész. Ezzel a projekttel 
kapcsolatosan külön-külön két ajánlattételi felhívást szeretnénk közzétenni, miután a 
két beruházás egymástól független. Az egyik az állomás épületének kivitelezésével 
kapcsolatos, a másik a buszöblök korszerűsítésével. Az állomás épületének 
kivitelezésére három gazdasági szereplő részére küldünk ki ajánlattételi felhívást. A 
beérkezett ajánlatok alapján a legalacsonyabb ajánlatot adóval köt az önkormányzat 
szerződést. Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint az 
ajánlattételi felhívás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a TOP-
3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten 
belül állomás épületének felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására az 
ajánlattételi felhívást hagyja jóvá. Javasolja a közbeszerzési dokumentumot az alábbi 
gazdasági szereplők részére megküldeni:  

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

Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
43/2018. (VII.27.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás 
épületének felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 

 

H A T Á R O Z A T  

 
1.) 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 az 
ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület a közbeszerzési dokumentumot az alábbi 
gazdasági szereplők részére küldi 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  :  grandbau@gmail.com 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 
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3.) Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl korszerűsítéséhez 
kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 

 
Pénzváltó István polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik a másik 
ajánlattételi felhívás kiküldése, mely a buszöblök korszerűsítésével kapcsolatos. 
Szintén három gazdasági szereplő részére küldenénk ki az ajánlattételi felhívást, és 
a legalacsonyabb ajánlatot adó pályázó nyer. Javasolja a határozat-tervezet szerint 
az ajánlattételi felhívás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a TOP-
3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten 
belül buszöböl korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására az 
ajánlattételi felhívást hagyja jóvá. Javasolja, hogy a közbeszerzési dokumentumot az 
alábbi gazdasági szereplők részére küldje 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 
 

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

 
44/2018. (VII.27.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl 
korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 

 

H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-

3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl 
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korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására az 
ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

 
2.) A Képviselő-testület a közbeszerzési dokumentumot az alábbi 

gazdasági szereplők részére küldi 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 

 
4.)  A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának és a Tisza menti 

Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: A köznevelési törvény változása miatt – 
megszüntette az egységes óvoda-bölcsőde intézményét – módosítani kell a 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát, valamint a Társulás társulási 
megállapodását. Megváltozik az intézmény elnevezése, mely a következő Szivárvány 

Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde és Óvoda Intézmény, ezt a névváltozást kell átvezetni 

a társulási megállapodásban is. Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 

szerint a módosítások elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosításának 1. számú melléklet szerinti 
elfogadását. Javasolja a képviselő-testületnek a Tisza menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodás módosításának 2. számú melléklet 
szerinti elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
45/2018. (VII.27.) Kt. határozat 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának, valamint a  
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Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását 
az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

 
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza 

menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási 
megállapodásának módosítását a 2. számú melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
 

1.sz. melléklet a 45/2018. (VII.27.) Kt. számú határozathoz 
 

Módosító okirat 
 

 
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által 
2018. július 16. napján kiadott 2/2018. okiratszámú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21. § (2) bekezdése alapján – a ……./2018. (VII.16.) Tisza menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács határozatra figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
 

1.1. A költségvetési szerv  
1.1.1. megnevezése: Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde és 

Óvoda Intézmény 
1.1.2. rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 
2. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
 

1.2. A költségvetési szerv  
1.2.1. székhelye: 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a 
1.2.2. telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1. Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és 
Bölcsőde és Óvoda Intézmény 

 
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. 

2. Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és 
Bölcsőde és Óvoda Intézmény 

 
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. 

3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Nyárlőrinci Tagintézménye 

 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. 

4. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi 
Tagintézménye 

 
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. 

 
3. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
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6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 
 

 Feladatellátási hely 
megnevezése 

tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1. Szivárvány Közös Igazgatású 
Óvoda és Bölcsőde és Óvoda 
Intézmény 
6065 Lakitelek, Kiss János utca 
1/a 

-  
 
(óvodai ellátásban) 
125 fő 

2. Szivárvány Közös Igazgatású 
Óvoda és Bölcsőde és Óvoda 
Intézmény 
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 
102. 

-  
 
(óvodai ellátásban) 
50 fő 

3. Szivárvány Közös Igazgatású 
Óvoda és Bölcsőde és Óvoda 
Intézmény 
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor 
utca 2. 

-  
 
(bölcsődei 
ellátásban) 54 fő 

4. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Nyárlőrinci Tagintézménye 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György 
u. 11. 

-  
(óvodai ellátásban) 
100 fő 

5. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Tiszaugi Tagintézménye 
6064 Tiszaug, Móra Ferenc 
utca 2. 

- (óvodai ellátásban) 
25 fő  
 

 
4. Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 

 
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 

 ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1. 6065 Lakitelek, Kiss 
János utca 1/a 

282 a Lakitelek 
Önkormányzata 
1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján gyakorolja 
a vagyon feletti 
rendelkezési jogot 

óvoda 

2. 6065 Lakitelek, 
Széchenyi körút 102. 

1157 a Lakitelek 
Önkormányzata 
1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján gyakorolja 
a vagyon feletti 
rendelkezési jogot 

óvoda 

3. 6065 Lakitelek, Petőfi 
Sándor utca 2. 

588 a Lakitelek 
Önkormányzata 

bölcsőde 
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1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján gyakorolja 
a vagyon feletti 
rendelkezési jogot 

4. 6032 Nyárlőrinc, 
Dózsa György utca 
11. 

456 a Nyárlőrinc 
Község 
Önkormányzata 
1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján gyakorolja 
a vagyon feletti 
rendelkezési jogot 

óvoda 

5. 6064 Tiszaug, Móra 
Ferenc utca 2. 

127 a Tiszaug Község 
Önkormányzata 
1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján gyakorolja 
a vagyon feletti 
rendelkezési jogot 

óvoda 

 
Az alapító okirat többi pontjai változatlan tartalommal maradnak. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.  

*** 
 

2.sz. melléklet a 45/2018. (VII.27.) Kt. számú határozathoz 
 

Társulási Megállapodás 
(módosítása) 

 
1. A Társulási Megállapodás III. fejezet 3. pont 1.) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
1.) Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde és Óvoda Intézmény, rövidített neve: 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (korábbi neve: Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, 
Óvoda- Bölcsőde Intézmény) 
 
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. (mint székhelyintézmény) Ellátandó feladata: 
óvodai nevelés 3-6 éve korig 
 

telephelyei:  
1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3- 

6 éves korig 
2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. Ellátandó feladata: bölcsődei nevelés 

3 éves korig 
 
A társulási megállapodás többi pontjai változatlan tartalommal maradnak. 
 
Z á r a d é k : 
Jelen társulási megállapodás az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó 
döntését követően a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
*** 
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5.) Egyebek 
 
5.1.) Pénzváltó István polgármester: A községi rendezvényeken, ünnepségeken 
való közreműködésért javasolja Almási Barbara részére nettó 50 e/Ft, Horváthné 
Dékány Judit részére szintén nettó 50 e/Ft és ifj. Varga Imre részére nettó 25 e/Ft 
pénzbeli juttatás biztosítását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Almási Barbarát 
a községi rendezvényeken való közreműködéséért nettó 50 e/Ft, Horváthné Dékány 
Juditot a községi rendezvényeken való közreműködéséért nettó 50 e/Ft és ifj. Varga 
Imrét a községi rendezvényeken való közreműködéséért nettó 25 e/Ft összegű 
juttatásban részesítse. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 

46/2018. (VII.27.) Kt. határozat 

A községi rendezvényeken való közreműködéséért 

Almási Barbara, Horváthné Dékány Judit, valamint 

ifj. Varga Imre részére pénzbeli juttatás biztosítása 

 

H A T Á R O Z A T  

 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Almási 

Barbarát a községi rendezvényeken való közreműködéséért 

nettó 50 e/Ft összegű juttatásban részesíti. 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváthné 

Dékány Juditot a községi rendezvényeken való 

közreműködéséért nettó 50 e/Ft összegű juttatásban részesíti. 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Varga 

Imrét a községi rendezvényeken való közreműködéséért nettó  

25 e/Ft összegű juttatásban részesíti. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.2.) Pénzváltó István polgármester: Lakitelek, Tiszaug és Nyárlőrinc 
Önkormányzata 2007. július 31 nappal létrehozta a Tisza Menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulást, Lakitelek gesztorságával A társulás a kötelező köznevelési 
feladatok, óvodai nevelés, valamint a gyermekjóléti alapellátás, bölcsődei nevelés 
feladatainak ellátását teljesítette. A társulás intézményeinek külső forrásokból nem 
fedezett működési kiadásait a társult települési önkormányzatok átadott 
pénzeszközként pénzügyi hozzájárulás címén biztosították.  
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2015. évben derült ki, hogy a társulás alkalmazottja könyvelési hibát követett el, 
kétszeresen került elszámolásra a kedvezményes étkeztetésben részesülő 
gyermekek utáni normatív támogatás, egyrészt ezen a címen, másrészt pedig térítési 
díj címén is figyelembe vették.  
 
Lakitelek Önkormányzata minden évben elkészítette az éves elszámolást, ahol 
Nyárlőrincre nézve kifizetetlen tétel nem szerepelt, az előírt kötelezettségeinket 
teljesítettük, sőt volt olyan év is ahol pénzmaradványunk képződött.  
 
A Társulás által kért soron kívüli belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2007-2014. 
év közötti időszakban a társulás működéséhez a tagönkormányzatok 42.304.000,- 
Ft-tal kevesebb összeggel járultak hozzá, mely összeget Lakitelek finanszírozta. 
Ebből az összegből a Nyárlőrincre eső rész 36.517.000,- Ft volt. A tag 
önkormányzatok a könyvelési hibából eredő tartozásukat nem ismerték el, így 
Lakitelek önkormányzata először közjegyzőnél előzetes bizonyítási eljárást 
kezdeményezett, majd 2016. évben pert indított.  
 
Az elsőfokú eljárás során a bíróság 36.517.000,- Ft tartozást állapított meg 
Nyárlőrinc Önkormányzata felé. Az önkormányzat az ítéletet megfellebbezte. A 
másodfokú ítélet mérséklődött, nem hét, hanem öt évre visszamenőleg kell 
megfizetni a tartozást és a kamatokat elengedték. Az önkormányzatnak jelenleg 
26.187.000,- Ft-ot kellene megfizetnie, valamint 980 e/Ft perköltséget.  
 
Javasolja, hogy az önkormányzat az első és másodfokú perköltséget mindenképpen 
fizesse ki, de véleménye szerint az ítélet nem igazságos, mert az önkormányzat nem 
hibázott. Miután van felülvizsgálati lehetőség élni kell vele, és az ügyet tovább kell 
vinni. Javasolja továbbá a képviselő-testületnek, hogy a tartozás összegére 
Nyárlőrinc önkormányzata öt éves időtartamra részletfizetést kérjen.  
 
Forgó Istvánné képviselő: Nem is érti, hogyan születhetett ilyen ítélet? 
 
Vas Ildikó képviselő: Miért annak kell fizetni, aki nem hibázott? 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Szegedi 
Ítélőtábla ítélete alapján Lakitelek Önkormányzat javára megfizetni az első és 
másodfokú perköltség összegét 980 e/Ft-ot. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
Lakitelek Önkormányzat javára megítélt 26.187.000,- Ft tőketartozás megfizetésére 
öt éves időtartamra részletfizetési kedvezményt kérjen. Javasolja, hogy a képviselő-
testület éljen az ítélettel szemben a felülvizsgálat lehetőségével. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
 

47/2018. (VII.27.) Kt. határozat 

Lakitelek Önkormányzata felé fennálló tartozás  

rendezésével kapcsolatos állásfoglalás 
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H A T Á R O Z A T  

 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedi 
Ítélőtábla ítélete alapján Lakitelek Önkormányzat javára megfizeti 
az első és másodfokú perköltség összegét 980 e/Ft-ot. 

2.) A Képviselő-testület Lakitelek Önkormányzat javára megítélt 
26.187.000,- Ft tőketartozás megfizetésére öt éves időtartamra 
részletfizetési kedvezményt kér. 

3.) A Képviselő-testület úgy határozott, hogy élni kíván az ítélettel 
szemben a felülvizsgálat lehetőségével. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: 2018. augusztus 15. 
 
5.3.) Vas Ildikó képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy hol tart a játszótér 
kialakítása? 
 
Pénzváltó István polgármester: A játékokra az előleg befizetése megtörtént, a 
játékok gyártás alatt vannak. Olyan ígéretet kaptunk, hogy 6-8 héten belül 
megtörténik a kiszállítás. Körülbelül négy hete történt meg a kifizetés, tehát 
augusztus végén, szeptember elején várható a szállítás.  
 
5.4.) Tormási Zoltán alpolgármester: Az elmúlt egy éven belül két súlyos baleset is 
történt a zártkertek végében lévő vasúti átjáróban. Azon a részen borzalmas 
állapotok vannak. 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 kitakarítani. Véleménye szerint ezzel nem szabad megvárni míg 
esetleg a MÁV tesz valamit, az emberi élet ennél sokkal fontosabb. 
 
Pénzváltó István polgármester: Jelzéssel fog élni a MÁV felé, hogy az átjáró 
nagyon rossz állapotban van. Két évvel ezelőtt a bejárás során megállapították, hogy 
nagyon nagy a bukkanó, nem jó a rálátás a vasútvonalra, de mint látszik is azóta 
sem történt semmi. Hivatkozva arra, hogy rövid időn belül két baleset is történt kérni 
fogja az átjáró rendbehozatalát és fénysorompó kihelyezését. 
 
5.5.) Tormási Zoltán alpolgármester: Szeretné jelezni, hogy a Nyár utca Ságvári 
utca kereszteződésénél a közlekedési táblát teljesen eltakarja a fa. Aki nem 
rendelkezik helyi ismeretekkel megállás nélkül kihajthat a Ságvári utcára és komoly 
baleset is történhet. A község területén fel kell mérni a többi közlekedési táblát is, 
hogy mindenképpen láthatóak legyenek. 
 
5.6.) Vas Ildikó: Az Iskola utcai lakosok kérelmével - mely a sebesség korlátozására 
irányult – kapcsolatban érkezett-e már valamilyen válasz.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Közlekedésfelügyelet válaszolt a felvetett problémára. 
Tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az Országos Közúti Adatbázis az útszakaszt 
nem tartalmazza és kizárólag a földrészletet tartják nyilván értéken, a rajta lévő 
útszakaszt nem, az útszakasz kezelése és fenntartása tekintetében eljárni nem áll 
módukban.  
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Előzetes megállapodást küldtek a ingyenes vagyonigénylés tárgyában, melyről a 
képviselő-testületnek kell dönteni. Mielőtt a képviselő-testület döntene, fel kell 
méretni, hogy az út felújítása mennyibe kerülne, mert a lakosság mindenképpen 
igényli a felújítását, melyről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A közlekedési 
tábla esetleges kihelyezéséről tájékoztatást nem kaptunk. 
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


