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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-
én 17 órakor megtartott üléséről. 

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

István, Vas Ildikó és Kállai-Szappanos Renáta képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné Hajagos Antal 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 Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
2.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl 

korszerűsítéséhez, vasútállomás felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

3.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 016/21 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.) „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” 
című projekttel kapcsolatos 39/2018. (VI.14.) Kt. határozat módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

5.) Jokhel Árpád közalkalmazotti munkaviszonyának megszüntetése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

6.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2019. (II.14) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
2.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl 

korszerűsítéséhez, vasútállomás felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

3.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 016/21 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.) „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” 
című projekttel kapcsolatos 39/2018. (VI.14.) Kt. határozat módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

5.) Jokhel Árpád közalkalmazotti munkaviszonyának megszüntetése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

6.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
megtárgyalása 

 
Pénzváltó István polgármester: Az előterjesztésből megállapítható, hogy sok 
beruházás megvalósítása vár az önkormányzatra. Ilyen az óvoda felújítása, földutak 
rendbetétele, buszöböl, vasútállomás felújítása, biciklitároló kialakítása, a 
sportcsarnok, valamint a polgármesteri hivatal felújítása. Ezeket a beruházásokat 
mindenképpen meg kell valósítani. miután pályázaton nyertünk rá a megvalósításhoz 
szükséges összeget. A költségvetésbe betervezésbe került a telekalakítás, három 
utca – Nyár, Orgona, Ősz - felújítása, az orvosi rendelő és a szolgálati lakás 
felújítása. Ezeket a beruházásokat saját erőből oldjuk meg.  

Tájékoztatta a pénzügyi bizottságot, hogy a következő közfoglalkoztatási program 
2019.03.01-től – 2019.09.30-ig fog tartani. Közfoglalkoztatottat akkor tud az 
önkormányzat foglalkoztatni, ha a bérének 40%át finanszírozza.  

A pénzügyi bizottság javasolta a közhasznúak foglalkoztatását, de az is elhangzott, 
hogy nagyobb fegyelemmel és intenzitással kell végezniük a munkájukat. 
 
Szintén a bizottság ülésén adott tájékoztatást arról, hogy a Fókusz 
Takarékszövetkezet megvételre felajánlotta a takarék épületét 16,5 millió forint 
összegért. Kéri a pénzügyi bizottság ezzel kapcsolatos állásfoglalását. 

Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta 6 millió 
forintos ajánlat megtételét a Fókusz Takarékszövetkezet épületének 
megvásárlására.  



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2019. február 14. napján 4. 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
nyárlőrinci Fókusz Takarékszövetkezet épületének megvásárlására hat millió forintos 
vételi ajánlatot tegyen. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a vétellel kapcsolatos ajánlat megtételére. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
2/2019. (II.14.) Kt. határozat 
A nyárlőrinci Fókusz Takarékszövetkezet épületének 
megvételére ajánlat megtétele 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a nyárlőrinci Fókusz Takarékszövetkezet épületének 
megvásárlására hat millió forintos vételi ajánlatot tesz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vételárral 
kapcsolatos ajánlat megtételére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester A költségvetési rendelet-tervezet elfogadása előtt, 
az önkormányzat középtávú tervét – mely az előterjesztés melléklete – a képviselő-
testületnek el kell fogadnia. 
 
Ezzel kapcsolatosan is kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
önkormányzat középtávú tevének elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a testületi tagoknak több kérdése 
nincsen, javasolja a képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
tv. 29/A. §-a, valamint a Stabilitás tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat tárgyévet követő éveinek – várható 
bevételeinek összegét tartalmazó – középtávú tervének elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
3/2019. (II.14.) Kt. határozat 
Az Önkormányzat középtávú terve 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 29/A. §-a, valamint 
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a Stabilitás tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat tárgyévet követő éveinek 
– várható bevételeinek összegét tartalmazó – középtávú tervét 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

BEVÉTELEK 
ÖSSZEG E/Ft 

2020. 2021. 2022. 

Kommunális adó 11.000 11.000 11.000 

Építmény adó 26.000 26.000 26.000 

Iparűzési adó 180.000 180.000 180.000 

Pótlék, bírság 100 100- 100 

Osztalék - - - 

Hozam bevétel - - - 

Vagyon 

értékesítési 

bevétel - - - 

Bérleti díj 5.000 5.000 5.000 

Összesen 222.100 222.100 222.100 

 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Mielőtt a 2019. évi költségvetési rendeletet 
szavazásra kerülne, kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a módosítást 
figyelembe véve javasolta az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: A módosító határozatot figyelembe véve javasolja 
a képviselő-testületnek Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének elfogadását. 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 
*** 

 
2.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 

buszöböl korszerűsítéséhez, vasútállomás felújításához kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok ellátása 

 
Pénzváltó István polgármester: Az Önkormányzat a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl felújításához, biciklitároló 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2019. február 14. napján 6. 

kialakításához, valamint állomás épületének felújításához kapcsolódóan ajánlattételi 
felhívást tett közzé, három gazdasági szereplő részére.  

Mindhárom ajánlattevő megtette ajánlatát. Földvári Ferenc bruttó 850.000,- Ft-os, 
Szölgyén Péter bruttó 650.000,- Ft-os míg a Celica 2004 Kft. bruttó 710.000,- Ft-os 
ajánlatot adott. A kiírás szerint a legalacsonyabb ajánlatot adóval köt szerződést az 
önkormányzat.  

A három ajánlattevő közül a legalacsonyabb árajánlatot Szölgyén Péter adta, ezért 
javasolja vele megkötni a szerződést a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl felújításához, 
biciklitároló kialakításához, valamint vasútállomás felújításához kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátásával – bruttó 650.000,- Ft összegű árajánlata alapján – 
Szölgyén Pétert megbízni. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
4/2019. (II.14.) Kt. határozat 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül  
buszöböl felújításához, biciklitároló kialakításához, valamint vasútállomás 
felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül 
buszöböl felújításához, biciklitároló kialakításához, valamint 
vasútállomás felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával – bruttó 650.000,- Ft összegű árajánlata alapján – 
Szölgyén Pétert bízza meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

3.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 016/21 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Skoperda András volt nyárlőrinci lakosnak adótartozása volt 
a nyárlőrinci önkormányzat felé. A 016/21 hrsz-ú ingatlanjára árverést irt ki a 
végrehajtó. Ez a gazdasági épület Barta Tiborné földterületének közepén 
helyezkedik el. Az önkormányzat a területet az árverés során megvásárolta.  

Barta Tiborné kérelmet terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy 600 e/Ft vételáron a 
területet megvásárolná. 
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Kéri az értékesítéssel kapcsolatban a pénzügyi bizottság véleményét. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az ingatlan 
értékesítésével egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
tulajdonában lévő Nyárlőrinc 016/21 hrsz-ú, 1788 m2 nagyságú kivett gazdasági 
épület, udvar megnevezésű ingatlant 600 e/Ft vételáron értékesíteni Barta Tiborné 
6032 Nyárlőrinc, II. körzet tanya 18. szám alatti lakos részére. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
5/2019. (II.14.) Kt. határozat 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő  
016/21 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az 
önkormányzat tulajdonában lévő Nyárlőrinc 016/21 hrsz-ú, 1788 m2 
nagyságú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlant   
600 e/Ft vételáron Barta Tiborné 6032 Nyárlőrinc, II. körzet tanya 18. 
szám alatti lakos részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: 2019. március 14. 
 
4.) „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” 

című projekttel kapcsolatos 39/2018. (VI.14.) Kt. határozat módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A határozat módosítását számítási hiba indokolja. 
A kivitelezésre eredetileg elfogadott bruttó összeg lett bruttósítva így alakulhatott ki a 
410.026.499,- Ft. Ezt az összeget kell helyre tenni úgy, hogy marad az eredeti 
összeg bruttó 304.542.944,- Ft, ehhez jön a már elfogadott pótmunka összege bruttó 
29.162.611,- Ft. A tervezés, nyilvánosság, közbeszerzési szakértő, rehabilitációs 
szakmérnök, projektmenedzser, műszaki ellenőr, berendezési tárgyak és a 
kivitelezés költsége összesen 361.483.555,- Ft. Az önkormányzat a projekt 
megvalósítására 256 millió forint támogatást nyert, tehát a kettő közötti különbözetre 
- 105.483.555,- Ft – kell az önkormányzatnak hitelt felvennie. 
A határozat módosításával kapcsolatos kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a határozat 
módosításával egyetértett.  
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
6/2019. (II.14.) Kt. határozat 
„Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” 
című projekttel kapcsolatos 39/2018. (VI.14.) Kt. határozat módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2018. 
(VI.14.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei 
férőhely létesítése” című projekt megvalósításához a 
kivitelezési feladatok elvégzésére a BAUPIKTOR Kft-vel kötött 
szerződést 239.797.594,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 
304.542.944,- Ft összegben. 

2.) A Képviselő-testület elfogadja a Baupiktor Kft. a pótmunkák 
elvégzésére benyújtott bruttó 29.162.611,- Ft összegű 
költségvetését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István 
polgármestert a szerződés megkötésére. 

3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Nyárlőrinci Óvoda 
bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” című 
projekt megvalósításához szükséges összeg 361.483.555,- Ft, 
mely magába foglalja a tervezés, nyilvánosság, közbeszerzési 
szakértő, rehabilitációs szakmérnök, projektmenedzser, műszaki 
ellenőr, kivitelezés és a berendezési tárgyak költségét. 

A pályázaton nyert 256.000.000,- Ft és a teljes beruházási 
költség 361.483.555,- Ft közötti különbözetet 105.483.555,- Ft 
összeget az önkormányzat önerőként hitel felvételével kívánja 
biztosítani. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

5.) Jokhel Árpád közalkalmazotti munkaviszonyának megszüntetése 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Jokhel Árpád IKSZT munkatárs, aki a közművelődési 
feladatok mellett a könyvtárosi feladatokat is ellátta. Azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy közalkalmazotti munkaviszonyát – családi okokra hivatkozva 
– 2019. február 28-val közös megegyezéssel szüntesse meg.  
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Miután Jokhel Árpád önkormányzati közalkalmazott és a testület nevezte ki így a 
munkaviszonya megszüntetéséről is a képviselő-testület dönt. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Jokhel Árpád 
IKSZT munkatárs közalkalmazotti munkaviszonyát - mely magában foglalja a 
könyvtárosi feladatok ellátását - 2019. február 28-tól a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdésének a) pontja szerint közös 
megegyezéssel megszüntetni. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
7/2019. (II.14.) Kt. határozat 
Jokhel Árpád közalkalmazotti  
munkaviszonyának megszüntetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jokhel Árpád 
IKSZT munkatárs közalkalmazotti munkaviszonyát - mely magában 
foglalja a könyvtárosi feladatok ellátását - 2019. február 28-tól a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § 
(2) bekezdésének a) pontja szerint közös megegyezéssel 
megszünteti. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
6.) Egyebek 

6.1.) Pénzváltó István polgármester: Velő László kérelmet terjesztett elő, az 
önkormányzat Kossuth L. u. 8. szám alatti ingatlanjának bérbe vétele céljából. 
Kérelmében előadta, hogy vállalja a használatával együtt járó költségek – víz, villany, 
gáz, kommunális adó, hulladék szállítási díj – megfizetését.  

Javasolja az ingatlan 2019. 02. 15-től történő bérbeadását és havi 20 e/Ft bérleti díj 
megfizetését. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az ingatlan 
bérbeadásával egyetértett.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Velő 
László kérelmező részére a Nyárlőrinc Kossuth L. u. 8. szám alatti, 360/1 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant 2019. február 15-től, havi 20 e/Ft bérleti dj 
ellenében határozatlan időre adja bérbe. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
kötelezze Velő Lászlót a bérlemény használatával együtt járó költségek – víz, villany, 
gáz, kommunális adó, hulladék szállítási díj – megfizetésére. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
8/2019. (II.14.) Kt. határozat 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 360/1 hrsz-ú 
Kossuth u. 8. szám alatti ingatlan bérbeadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velő László 
kérelmező részére a Nyárlőrinc Kossuth L. u. 8. szám alatti, 360/1 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant 2019. február 15-től, 
havi 20 e/Ft bérleti dj ellenében határozatlan időre bérbe adja. 

A Képviselő-testület kötelezi Velő Lászlót a bérlemény használatával 
együtt járó költségek – víz, villany, gáz, kommunális adó, hulladék 
szállítási díj – megfizetésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
6.2.) Pénzváltó István polgármester: A Bácsvíz Zrt. tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 
jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítására, a víziközmű-rendszerek műszaki 
állapotának javítására pályázati kiírást tett közzé. A pályázattal érintett rekonstrukció 
teljes költsége önrészből (saját forrás) és vissza nem térítendő Támogatásból kerül 
biztosításra. A pályázónak a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-ával – a 
minimális támogatás figyelembevételével, minimum 4,3 millió forinttal - kell 
rendelkeznie (önrész). Sikeres pályázat esetén a fejlesztési igény költségeinek 
legfeljebb 70 %-át, de legalább 10 millió és legfeljebb 100 millió Ft támogatási 
összeget az állam a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából biztosítja. 

A pályázat benyújtási határideje 2019. február 28. A Bácsvíz Zrt., amennyiben az 
önkormányzat a pályázat benyújtása mellett dönt, vállalja a műszaki tartalom 
meghatározását és a pályázati dokumentáció összeállítását.  

Javasolja a pályázat benyújtását és az önerő biztosítását. 

A Kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy nyújtson be 
pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázatra, a 
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra, a Gördülő 
Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítására, a víziközmű-rendszerek műszaki 
állapotának javítására. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy - a minimális 
támogatás figyelembevételével - 4,3 millió forint önerőt biztosítson a projekt 
megvalósításához. Javasolja, hogy a képviselő-testület kérje fel a Bácsvíz Zrt-t a 
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műszaki tartalom meghatározására és a pályázati dokumentáció összeállítására. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
9/2019. (II.14.) Kt. határozat 
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából  

nyújtható támogatáshoz önerő biztosítása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 
pályázatra, a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából 
nyújtható támogatásra, a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 
jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítására, a víziközmű-
rendszerek műszaki állapotának javítására. 

2.) A Képviselő-testület - a minimális támogatás figyelembevételével 
- 4,3 millió forint önerőt biztosít a projekt megvalósításához. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Bácsvíz Zrt-t a műszaki tartalom 
meghatározására és a pályázati dokumentáció összeállítására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.3.) Pénzváltó István polgármester: A következő napirendi pont szintén a Bácsvíz 
Zrt-hez kapcsolódik. Lehetőség van a vízi közművek energiahatékonyságának 
fejlesztésére támogatási kérelmet benyújtani Innovációs és Technológiai 
Minisztériumhoz. A Bácsvíz tájékoztatása szerint az ivóvíz szolgáltatás vízi 
közműrendszere vonatkozásában kút búvárszivattyú frekvenciaváltó 
eszközrendszerre lehetne támogatást igényelni. Az eszköz költsége nettó 
3.000.000,-Ft, pályázati forrás 1.500.000,-Ft, önrész nettó 1.500.000,- Ft.  

A támogatásból megvalósítandó fejlesztés költségeinek az önrészére a bérleti díj 
nem nyújt fedezetet, így az üzemeltetői forrásból valósítható meg. Az önkormányzat 
részére ez kiadást nem jelent, mert a Bácsvíz vállalja az önerő biztosítását, ezért a 
búvár eszköz az ő tulajdonát fogja képezni.  

A támogatási-kérelmet a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős önkormányzat 
közösen alkotott konzorciuma adhatja be. 

A konzorciumi megállapodás bírtokában a Bácsvíz Zrt. vállalja a támogatási kérelem 
összeállítását és továbbítását a Minisztérium felé. 
 
Javasolja a konzorciumi szerződés megkötését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a BÁCSVÍZ Víz- 
és Csatornaszolgáltató Zrt-vel konzorcium létrehozását abból a célból, hogy a 
VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE elnevezésű 
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egyedi támogatási felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

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

 
10/2019. (II.14.) Kt. határozat 
Bácsvíz Zrt-vel Konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötése támogatási kérelem benyújtásához 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a BÁCSVÍZ 
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. konzorciumot hoz létre abból a 
célból, hogy a VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK 
FEJLESZTÉSE elnevezésű egyedi támogatási felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtsanak be. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt 
együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

Melléklet a 10/2019. (II.14.) Kt. határozathoz 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 
célból, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett a 
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére, a VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE 
elnevezésű egyedi támogatási felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a 
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt projektet közös 
együttműködéssel megvalósítsák az erre vonatkozó külön megállapodás rendelkezései 
szerint. 

2. A konzorcium tagjai az alább felsorolt jogi személyek, akik a támogatási kérelemben 
meghatározott projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításában a támogatási 
kérelemben foglaltaknak megfelelően, a jelen Megállapodás keretei között részt 
vállalnak: 

A konzorcium tagja, és egyben a konzorcium vezetője (továbbiakban: 
Konzorciumvezető): 

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Címe :6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. Pf: 133 
Rövidített cégnév :BÁCSVÍZ Zrt. 
Tel. :(+36) 76 511-511 
Adószám :10734702-2-03 
Önállóan jogosult képviselő :Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
Azonosító szám 
 (törzsszám/cégjegyzékszám): 03-10-100039 
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Konzorciumtag (továbbiakban: Konzorciumtag): 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Címe : 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 
Tel. : (+36) 76/589-019 
Adószám : 15724715-2-03 
Önállóan jogosult képviselő : Pénzváltó István polgármester 
Azonosító szám : 724715 
(törzsszám/cégjegyzékszám) 

(továbbiakban Konzorciumvezető és Konzorciumtag együttesen: konzorciumtagok) 

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Konzorciumtagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy 
helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem 
elbírálása során teljes felhatalmazással, teljes jogkörrel eljárva a konzorciumot 
képviselje. 

4. Konzorciumtag felhatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy 
helyette és nevében a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben 
eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye; 

helyette és nevében a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, 
közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa, 

döntsön a projektvégleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően 
nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, valamint 
módosítsa, amennyiben az szükséges, 

projekt közös együttműködéssel történő megvalósítására irányuló megállapodást 
előkészítse. 

5. Konzorciumvezető jelen megállapodásban megjelölt feladatok teljesítését vállalja, a 
meghatalmazást elfogadja, továbbá vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában 
folyamatosan tájékoztatja a Konzorciumtagot. 

6. Jelen Megállapodás aláírásával a Konzorciumtagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy 
a támogatási kérelem beadása során együttműködnek és annak elfogadása esetén a 
projektet a megvalósításra vonatkozó megállapodás szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 

7. A Konzorciumtag kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem benyújtásához 
szükséges, őt érintő adatokat és információkat megjelölt határidőben teljes körűen a 
Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja. 

8. A Konzorciumtag kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismeri, és az abban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

9. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, 
vagy ha a Konzorciumtagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési 
megállapodást kötnek. 

10. Konzorciumtagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Jelen megállapodás a Konzorciumtagok közül utolsóként aláíró Konzorciumtag aláírása 
napján lép hatályba. A Konzorciumtagok jelen két számozott oldalból álló Megállapodást 
átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal 
mindenben egyezőt aláírták. 

 
*** 
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6.4.) Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatala tájékoztatást adott ki a beiskolázási körzetekről 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 a képviselő-testületnek, hogy értsen 
egyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal álláspontjával, hogy a Lakiteleki Eötvös 
Iskola Buzás János Általános Iskolai Tagintézménye – 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2. – 
felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. Felelős: Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
11/2019. (II.14.) 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. – felvételi körzete megegyezik a település 
közigazgatási területével. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
6.5.) Zayzon Jenőné jegyző: A polgármester szabadságának ütemezését a 
képviselő-testületnek kell jóváhagyni minden év február 28-áig. 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 2019. évi szabadság-kerete 29 nap, mivel a választások miatt csak 
2019. szeptember 30-ig lehet megállapítani a szabadságát. 

Kéri a képviselő-testülettől a polgármester szabadság ütemezését a határozat-
tervezet szerint elfogadni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2019. évi 
szabadsága ütemezését az alábbiak szerint fogadja el: 

2019. február   18-22 napig   5 nap 

2019. április    1-5   napig   5 nap 

április  15-18 napig   4 nap 

április  23-26 napig   4 nap 

2019. július  15-29 napig   11 nap 

Felelős a nyilvántartásért: Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
12/2019. (II.14.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester szabadság 
ütemezésének jóváhagyása  
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által 

vezetett nyilvántartás alapján, Pénzváltó István főállású polgármester 

részére 2019. szeptember 30-ig megállapított 29 nap szabadság 

ütemezését - a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

2019. február   18-22 napig   5 nap 

2019. április    1-5   napig   5 nap 

április  15-18 napig   4 nap 

április  23-26 napig   4 nap 

2019. július  15-29 napig   11 nap. 

Felelős a nyilvántartásért: Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.6.) Pénzváltó István polgármester: A „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és 
bölcsődei férőhely létesítése” című projekthez kapcsolódóan az önkormányzat 
Szölgyén Péterrel kötött szerződést a műszaki ellenőri feladatok ellátására. 

A megbízási szerződés módosítását indokolja az építés során felmerült, előre nem 
látott, nem tervezett feladatokból bekövetkező többlet tevékenységek. A többlet 
tevékenységből eredően a megbízási díj összege 5.250.000,- Ft-ra emelkedik. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a szerződés módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 42/2018. 
(VII.27.) Kt. számú határozat alábbiak szerinti módosítását. A Képviselő-testület a 
„Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” című 
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával Szölgyén Pétert bízta 
meg. Javasolja a képviselő-testületnek a műszaki ellenőr kérésére az építés során 
felmerült, előre nem látott, nem tervezett feladatokból bekövetkező többlet 
tevékenységek miatt a megbízási díj összegét 5.250.000,- Ft-ra módosítsa. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés 
aláírására. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
13/2019. (II.14.) Kt. határozat 
„Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” című 
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatra kötött szerződés módosítása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2018. 
(VII.27.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely 
létesítése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával Szölgyén Pétert bízta meg.  

 
2.) A Képviselő-testület a műszaki ellenőr kérésére az építés során 

felmerült, előre nem látott, nem tervezett feladatokból 
bekövetkező többlet tevékenységek miatt a megbízási díj 
összegét 5.250.000,- Ft-ra módosítja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
6.7.) Pénzváltó István polgármester: A földutak felújítása projekthez kapcsolódóan 
az önkormányzat ajánlattételi felhívást tett közzé közbeszerzési szakértői 
tanácsadási feladatok elvégzésére három gazdasági szereplő részére.  

Mindhárom ajánlattevő megtette ajánlatát. Dr. Patay Géza bruttó 876.300,- Ft-os, 
Weisz Tamás bruttó 695.000,- Ft-os míg a Várady és Várady Ügyvédi Iroda bruttó 
990.600,- Ft-os ajánlatot adott. A kiírás szerint a legalacsonyabb ajánlatot adóval köt 
szerződést az önkormányzat. 

A három ajánlattevő közül a legalacsonyabb árajánlatot Weisz Tamás adta, ezért 
javasolja vele megkötni a szerződést a közbeszerzési szakértői tanácsadási 
feladatok elvégzésére. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői tanácsadási feladatok ellátásával – bruttó 695.000,- Ft összegű árajánlata 
alapján – Weisz Tamást bízza meg. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester. 
 

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

 
14/2019. (II.14.) Kt. határozat 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési szakértői tanácsadási feladatok  
elvégzésére szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó 

közbeszerzési szakértői tanácsadási feladatok ellátásával – bruttó 

695.000,- Ft összegű árajánlata alapján – Weisz Tamás egyéni vállalkozót 

(székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 152/b.) bízza meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
6.8.) Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt év októberében összeírásra 
kerültek a téli rezsicsökkentésre jogosult azon személyek, akik nem gázzal fűtenek. 
A tűzifán kívül lehetett kérni, pelletet, PB gázpalackot, szenet vagy a gázbox 
feltöltését 12 e/Ft értékben. Nyárlőrinc viszonylatában 200 főről beszélünk. A 
részükre biztosított 12 e/Ft/fő összeg már az önkormányzat számláján van. Az 
önkormányzatnak a tűzifa értékesítésére és a PB gázpalack cseréjére vállalkozóval 
kell szerződést kötnie. A jogosultak részére 12 e/Ft-os utalvány kerül kiosztásra, 
melyet az árut szállító vállalkozónak kell majd átadni, akinek az összegyűlt 
utalványok után az önkormányzat fizeti ki az összeget. 

Javasolja a képviselő-testületnek a 12 e/Ft-os téli rezsicsökkentéshez kapcsolódóan 
a tűzifa értékesítésére szerződést kötni a Bán Jenőné Kft-vel (telephely: 6000 
Kecskemét, Szilágyi E. u. 12.). Javasolja a képviselő-testületnek a 12 e/Ft-os téli 
rezsicsökkentéshez kapcsolódóan a PB gázpalack cseréjére szerződést kötni a 
nyárlőrinci Faluker Bt-vel (telephely: 6032 Nyárlőrinc, Alkotmány u. 8.). Javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a szerződések aláírására. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
15/2019. (II.14.) Kt. határozat 
Téli rezsicsökkentéshez kapcsolódóan szerződés megkötése  
a Bán Jenőné Kft-vel és a Faluker Bt-vel 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12 e/Ft-

os téli rezsicsökkentéshez kapcsolódóan tűzifa értékesítésére 
szerződést köt a Bán Jenőné Kft-vel (telephely: 6000 Kecskemét, 
Szilágyi E. u. 12.). 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12 e/Ft-
os téli rezsicsökkentéshez kapcsolódóan a PB gázpalack 
cseréjére szerződést köt a nyárlőrinci Faluker Bt-vel (telephely: 
6032 Nyárlőrinc, Alkotmány u. 8.). 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
aláírására. 

Felelős: Pénzvált István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

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

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


