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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14-
én 17,30 órakor megtartott üléséről. 

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

István, Hajagos Antal, Vas Ildikó és Kállai-Szappanos Renáta 
képviselők. 

 
Távol van: Forgó Istvánné képviselő. 
 
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 (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.) Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos közbeszerzési szakértő 
kiválasztása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Wifi4EU nyertes pályázat megvalósításához kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Orvosi rendelő felújításához kapcsolódó projektelőkészítési, 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására ajánlattételi felhívás 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Támogatási kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Egyebek 
 

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

 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
37/2019. (V.14.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos közbeszerzési szakértő 
kiválasztása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Wifi4EU nyertes pályázat megvalósításához kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Orvosi rendelő felújításához kapcsolódó projektelőkészítési, 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására ajánlattételi felhívás 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Támogatási kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Egyebek 
 

1.) Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos közbeszerzési szakértő 
kiválasztása 

 
Pénzváltó István polgármester: A Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatban 
ajánlatot kértünk három gazdasági szereplőtől a projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői tanácsadási feladatok ellátására, nevezetesen Várady és 
Váradi Ügyvédi Iroda bruttó 1.130.300,- Ft, Weisz Tamás egyéni vállalkozó bruttó 
700.000,- Ft, Dr. Patay Géza ügyvéd bruttó 1.003.300,- Ft összegre tett ajánlatot. 
Javasolja a képviselő-testületnek a legalacsonyabb ajánlatot adó Weisz Tamás 
egyéni vállalkozó ajánlatának elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri 
Hivatal felújítása című projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői tanácsadási 
feladatok ellátásával – bruttó 700.000,- Ft összegű árajánlata alapján – Weisz Tamás 
egyéni vállalkozót (székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 152/b.) megbízni. Javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
38/2019. (V.14.) normatív határozata 
Polgármesteri Hivatal felújítása 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 
Polgármesteri Hivatal felújítása című projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői tanácsadási feladatok ellátásával – bruttó 
700.000,- Ft összegű árajánlata alapján – Weisz Tamás egyéni 
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vállalkozót (székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 152/b.) bízza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

2.) Wifi4EU nyertes pályázat megvalósításához kivitelező kiválasztása 

 

Pénzváltó István polgármester: Nyárlőrinc település 15.000 EUR támogatást nyert 

szabadon hozzáférhető WiFi hálózat kiépítésére. A kivitelezésre 3 ajánlat érkezett, 

az ACE Telecomtól, az AccBit Kft-től és az mWave Networks Kft-től. 

Az ACE Telecom mindenféle konkrét ajánlat nélkül ajánlotta fel segítségét, az AccBit 

Kft. a megvalósításhoz azt kérte feltételként, hogy az Önkormányzat minden 

helyszínen biztosítson áramellátást és az adott címen elérhető, de legalább 30 Mbps 

letöltési sávszélességű internet szolgáltatást. 

Az mWave Networks Kft. vállalta a pályázati összegért a településen mintegy 5 db 

beltéri és 8 db kültéri Wifi hozzáférési pontból álló szabadon hozzáférhető wifi 

hálózat kiépítését, valamint vállalták a kiépítéshez szükséges hálózati kapcsolatot és 

a tápellátást is az egyes Wifi hozzáférési pontokhoz, így nem kell minden telepítési 

helyen internet előfizetést biztosítani, illetve nem merülnek fel villanyszerelési 

költségek sem. 3 éves teljeskörű jótállást vállalnak, amely magában foglalja a 

rendszer távfelügyeletét és a rendeltetésszerű működés során felmerülő problémák, 

hibák elhárítását, ideértve a meghibásodott eszközök helyszíni cseréjét. A 

beruházást a cég előfinanszírozza, mivel a pályázat utófinanszírozású. 

 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Nyárlőrinc 

Község területén 5 db beltéri és 8 db kültéri Wifi hozzáférési pont kiépítésének 

megvalósításával – a pályázaton nyert 15.000 EUR összegből – az mWave 

Networks Kft. megbízását. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 

polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 

Zayzon Jenőné jegyző.  

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

39/2019. (V.14.) Kt. határozat 

Wifi4EU nyertes pályázat megvalósításához  

kivitelező kiválasztása 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyárlőrinc 

Község területén 5 db beltéri és 8 db kültéri Wifi hozzáférési pont 

kiépítésének megvalósításával – a pályázaton nyert 15.000 EUR 

összegből – az mWave Networks Kft-t bízza meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Magyar Falu Program (MFP) keretében 
pályázatot lehet benyújtani az ötezer és ez alatti lakosságszámú településeknek az 
orvosi rendelő felújítására.  

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 milliárd forint, Nyárlőrinc település 
esetében a maximálisan igényelhető támogatás összege 30 millió forint. Az MFP 
keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású, 
és a folyósításnak nem feltétele, hogy saját forrás rendelkezésre álljon.  

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában, az 
összes elszámolható költség – projekt-előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárás, 
műszaki ellenőr, projektmenedzser – mértéke maximum 7%. A megítélt támogatási 
összeg a Támogatói okirat kiállítását követő öt napon belül kerül a pályázó 
bankszámlájára. A pályázat benyújtási határideje kizárólag elektronikus úton 2019. 
május 27.  

Javasolja pályázat benyújtását a Magyar Falu Program MFP-HOR/2019. pályázati 
kiíráson belül orvosi rendelő felújítására 25 millió forint támogatási összegre. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek pályázat 
benyújtását a Magyar Falu Program MFP-HOR/2019. pályázati kiírás keretében 
Orvosi rendelő felújítására 25 millió forint vissza nem térítendő támogatási összegre. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző 
 

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

 
40/2019. (V.14.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében 
az Orvosi rendelő felújítására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Magyar Falu Program MFP-HOR/2019. pályázati kiírás 
keretében Orvosi rendelő felújítására 25 millió forint vissza nem 
térítendő támogatási összegre. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) Orvosi rendelő felújításához kapcsolódó projektelőkészítési, 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására ajánlattételi felhívás 
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Pénzváltó István polgármester: Az Orvosi rendelő felújítására benyújtandó 
pályázattal egy időben javasolja, hogy a projekthez kapcsolódóan az önkormányzat 
kérjen ajánlatot a projektelőkészítési és projektmenedzsmenti feladok ellátására.  

Az ajánlatkérést a következő három gazdasági szereplő részére javasolja 
megküldeni: KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 5630 
Békés, Kossuth u. 3., Bács-Kiskun Megyei területfejlesztési Nonprofit Kft. 6000 
Kecskemét, Deák F. tér 3., valamint a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az ajánlatkérés 
határozat-tervezet szerinti elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
41/2019. (V.14.) Kt. határozat 
Ajánlatkérés az Orvosi rendelő felújításához kapcsolódó 
projektelőkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására 
 

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

kér az Orvosi rendelő épületének felújításához kapcsolódó 
projektelőkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására. 

2.) A Képviselő-testület az ajánlatkérést az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

1.) KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 
Cím  : 5630 Békés, Kossuth u. 3. 
Ügyvezető : Dr. Glózik Klára 
E-mail  : info@kbcnkft.hu 

 
2.) Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

Cím  : 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. 
Ügyvezető : Kicsiny László 
E-mail  : messgabriella@bacskiskun2020.hu 
 

3.) Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 
Cím  : 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 
Ügyvezető : Dr. Pálfi Tímea Ágnes 
E-mail  : palfi.timea@csongrad-megye.hu 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
6.1.) Pénzváltó István polgármester: Nyárlőrinc Tűzoltó Egyesült kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz. A 2017. évben az önkormányzat 2 millió forint 
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kölcsönnel támogatta az egyesületet, - hogy meg tudják vásárolni a tűzoltó autót – 
melyből még 1 millió forinttal tartoznak. Kérték, hogy az önkormányzat a 2019. évi 
támogatás terhére írja jóvá a tartozást. Ezzel nagyban elősegítené az önkormányzat 
az egyesület 2019. évi működési feltételeit. Az Egyesület ezen rövid idő alatt 
bizonyította, hogy nagy szükség van rá. A 2018-as évben 20 éles riasztáson vettek 
részt, melyből 6 tűzeset, a többi műszaki mentés volt. Mindenképpen javasolja a 
tartozás támogatássá történő átminősítését. 

Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinc 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a 120/2017. számú határozatával biztosított 1 
millió forint visszatérítendő támogatást a Képviselő-testület vissza nem térítendő 
támogatássá minősítse át. Javasolja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról 
2020 január 31-ig elszámoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
42/2019. (V.14.) Kt. határozata 
Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyárlőrinc 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a 120/2017. számú 
határozatával 1 millió forint visszatérítendő támogatást biztosított. 

A Képviselő-testület a támogatást vissza nem térítendő támogatássá 
minősíti át  

A támogatási összeg felhasználásáról 2020. január 31-ig 
elszámolással tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.2.) Pénzváltó István polgármester: Támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség is. Az elmúlt 
évben az Imaház építését az önkormányzat 4 millió forint visszatérítendő kölcsönnel 
támogatta. Az Egyházközség kérelmében kérte a tartozás elengedését, nehéz 
anyagi körülményeikre tekintettel, illetve támogatássá történő jóváírását. Javasolja az 
összeg elengedését és támogatásként történő jóváírását.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Lakitelek-
Nyárlőrinc Református Társegyházközség részére a 122/2017. számú határozatával 
nyújtott 4 millió forint visszatérítendő támogatás vissza nem térítendő támogatássá 
történő átminősítését. Javasolja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról 2020 
január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
43/2019. (V.14.) Kt. határozat 
Lakitelek-Nyárlőrinc Református 
Társegyházközség támogatása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakitelek-
Nyárlőrinc Református Társegyházközség részére a 122/2017. 
számú határozatával 4 millió forint visszatérítendő támogatást 
biztosított. 

A Képviselő-testület a támogatást vissza nem térítendő támogatássá 
minősíti át  

A támogatási összeg felhasználásáról 2020. január 31-ig 
elszámolással tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.3.) Pénzváltó István polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület, az elmúlt évhez hasonlóan, támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A Kecskeméti Mentőállomásnak szeretnének segítséget nyújtani 
sürgősségi-mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez. A mentőcsomag együttes 
értéke 800.000,- Ft. Javasolja 50 e/Ft támogatás megítélését. 

Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását, a Kecskeméti 
Mentőállomásnak sürgősségi-mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez. Javasolja 
képviselő-testületnek, hogy a támogatás mértéke 50 e/Ft legyen és az összeget a 
Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa, és 

felhasználásról 2020. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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44/2019. (V.14.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért  
Közhasznú Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról, a Kecskeméti Mentőállomásnak sürgősségi-
mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és felhasználásáról 

2020. január 31-ig számoljon el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.) Egyebek 
 
7.1.) Zayzon Jenőné jegyző: A Képviselő-testület 7/2018. számú határozatával 
választotta meg a szavazatszámláló bizottság tagjait. A helyi választási iroda 
vezetője tesz indítványt a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztására. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjának 
szíveskedjenek megválasztani települési szinten Hajagos Ágnes Nyárlőrinc, Nyár u. 
14. szám alatti lakost. Hajagos Ágnes hozzájárult a nyílt ülés megtartásához. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 7/2018. Kt. 
számú határozat kiegészítését. Javasolja, hogy a helyi választási iroda vezetője 
indítványára települési szinten a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Hajagos 
Ágnes Nyárlőrinc, Nyár u. 14. szám alatti lakost válassza meg. Javasolja, hogy a 
szavazatszámláló bizottság tagjának megbízatása az országgyűlési képviselők 
következő általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottság alakuló 
üléséig tartson. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
45/2019. (V.14.) Kt. határozat 
Szavazatszámláló bizottság kiegészítése 
egy taggal, 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2018. Kt. 
számú határozatát az alábbiakkal kiegészíti. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
választási iroda vezetője indítványára települési szinten a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjának Hajagos Ágnes Nyárlőrinc, 
Nyár u. 14. szám alatti lakost választja meg. 
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A szavazatszámláló bizottság tagjának megbízatása az 
országgyűlési képviselők következő általános választásra létrehozott 
szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
7.2.) Vas Ildikó: Az állomás épületének felújításával kapcsolatban szeretne 
érdeklődni, mert látja, hogy teljesen szétbontották. 
 
Pénzváltó István polgármester: Az eredeti tervben úgy szerepelt, hogy a hat 
oszlopon álló, lapostetős épületet feldúcolják, de a bontás során a tervezővel 
egyeztetve jobbnak látták, ha a betonoszlopokat leveszik az épületről. Sajnos a 
daruval történő levétel során néhány oszlop eltört, néhány pedig már eleve meg volt 
repedve. Amint megvan az épület váza, - az oszlopok és a koszorú - el lehet dönteni, 
hogy a födémet és a tetőt hogyan készítsék el. 
 
Hajagos Antal: Véleménye szerint egy hat méteres fesztávolságot a régi gerendák 
nem biztos, hogy elbírnak. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: A lapos tető biztosan nem fog jól mutatni és nem is 
praktikus. Egy könnyűszerkezetes tető véleménye szerint sokkal jobban mutatna. 
 
Túri István: Szintén a könnnyűszerkezetes nyeregtetős megoldást támogatja.  
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben nem lapos tető lesz az épületen, át 
kell terveztetni, de a vállalkozó vállalta, hogy keres tervezőt, aki megtervezi az új 
tetőt, mert az elszámolás során a tervnek és a valóságnak egyezni kell.  
 
Javasolja módosítani a vasúti megállóhely – melyből kerékpártároló kerül kialakításra 
- tető kialakításának terveit a következőképpen. Javasolja vasbeton pilléreken álló, 
alacsony hajlásszögű, kontyolt nyeregtetővel ellátott, faácsos szerkezetű tető 
kialakítását, mely cserepeslemez fedésű. Javasolja, hogy a módosítással 
kapcsolatos tervezői költségeket a kivitelező vállalja. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester. 
 

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

 
46/2019. (V.14.) Kt. határozat 
Vasúti megállóhely tető kialakítás 
terveinek módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 
vasúti megállóhely – melyből kerékpártároló kerül kialakításra - tető 
kialakításának terveit a következőképpen. 
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Vasbeton pilléreken álló, alacsony hajlásszögű, kontyolt 
nyeregtetővel ellátott, faácsos szerkezetű tető kerüljön kialakításra, 
mely cserepeslemez fedésű. 

A módosítással kapcsolatos tervezői költségeket a kivitelező vállalja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
 
Több kérdés nem hangzott el Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 


