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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

szeptember 12-én 16,30 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 lstvánné képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Szabóné Gazsi Márta 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.) „Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának felújítása” című 
projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására indított 
eljárást lezáró döntés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

2.) Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való 
részesítése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.)  Külterületi földutak felújítása című projekt előleg lehívásához 
önerő biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 
1.) Pályázat közfoglalkoztatásra 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
89/2019. (IX.12.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) „Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának felújítása” című 
projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására indított 
eljárást lezáró döntés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  
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2.) Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való 
részesítése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.)  Külterületi földutak felújítása című projekt előleg lehívásához 
önerő biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 
1.) Pályázat közfoglalkoztatásra 

 
1.) „Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának felújítása” című projekthez 

kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására indított eljárást lezáró döntés 
 
Pénzváltó István polgármester: Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint 

ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított meg „Nyárlőrinc Község Polgármesteri 

Hivatalának felújítása” című projekthez kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására. 

Az ajánlattételi határidőig a megküldött öt ajánlatkérésre három ajánlattevő tette meg 

ajánlatát, melyek a következők: Baupiktor Kivitelező és Szolgáltató Kft., Épcenter 

Építőipari és Kereskedelmi Kft. és a Grandbau-Ker Építőipari és Kereskedelmi Kft.  

A megvizsgálta az ajánlatokat abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek és a következő megállapítást tette: a Baupiktor Kft. és a Grandbau-Ker 
Kft. ajánlata a feltételeknek megfelel, míg az Épcenter Kft. ajánlata érvénytelen.  

A bírálóbizottság elvégezte az ajánlatok értékelését az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott értékelési szempontok alapján és megállapította, hogy a 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot a GRANDBAU-KER Kft. tette. Javasolja a 
döntéshozónak, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményesnek és a GRANDBAU-KER 
Kft-t nevezze meg az eljárás nyertesének, tekintettel arra, hogy az értékelés 
eredményeként az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot tette 
és ajánlata érvényes. 

Javasolja a képviselő-testületnek a Grandbau-Ker Kft. ajánlatának elfogadását. 

Mivel közbeszerzési eljárásról van szó, név szerint kell dönteni a képviselő-
testületnek. Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, a név szerinti szavazás lebonyolítására. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 

Jelenlévő képviselők száma: 6 fő. 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem 
volt. 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt. 

A képviselők nevét ABC sorrendben felolvassa és kéri a szavazatukat: 

Hajagos Antal   igen 
Kállai-Szappanos Renáta  igen 
Pénzváltó István   igen 
Tormási Zoltán   igen 
Túri István    igen 
Vas Ildikó    igen 
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Pénzváltó István polgármester: Kihirdeti a névszerinti szavazás eredményét. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete név szerinti szavazással 6 (hat) igen 
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
90/2019. (IX.12.) Kt. határozat 
„Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának felújítása” 
című projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására 
indított eljárást lezáró döntés 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „„Nyárlőrinc 

Község Polgármesteri Hivatal felújítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményére vonatkozóan a Bírálóbizottság döntési 

javaslatát megismerte, és azzal egyetértve az alábbi döntést hozza a 

megtartott név szerinti szavazásán: 

A képviselő-testület határozatával megállapítja, hogy a beérkezett 
ajánlatok közül a GRANDBAU-KER Kft. és a BAUPIKTOR Kft. 
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A képviselő-testület határozatával megállapítja, hogy az Épcenter 

Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) 

e) pontja alapján azaz, egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek a bírálóbizottság 

javaslata alapján a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben foglalt okok 

miatt. 

A képviselő-testület határozatával megállapítja az eljárás 
eredményességét, és nyertes ajánlattevőként a GRANDBAU-
KER Kft.-t nevezi meg, tekintettel arra, hogy az értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata 
érvényes. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

2.) Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való részesítése 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az ügyrendi bizottság feladatkörébe tartozik előterjesztés 
megtétele a polgármester jutalmazására. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. tv 225/H. § (1) bekezdése rendelkezik a főállású illetve társadalmi 
megbízatású polgármester béréről illetve díjazásáról. 

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi 
mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának 
hat havi összegét.  
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A polgármester jutalmára az ügyrendi bizottság tesz javaslatot. 
 
Kállai-Szappanos Renáta ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a 
polgármester jutalmazását megtárgyalta és három havi illetményének megfelelő 
összegre – bruttó 1.645.332,- Ft – tesz javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek, egyben bejelenti személyes 
érintettségét. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Pénzváltó 
István polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellet, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
91/2019. (IX.12.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester 
személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból 
nem zárja ki. 

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Pénzváltó István 
főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként három havi illetményének 
megfelelő - bruttó 1.645.332,- Ft összegű - jutalomban részesíteni. Felelős: Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
92/2019. (IX.12.) Kt. határozat 
Pénzváltó István főállású polgármester 
jutalomban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként 
háromhavi illetményének megfelelő - bruttó 1.645.332,- Ft összegű - 
jutalomban részesíti. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
3.) Külterületi földutak felújítása című projekt előleg lehívásához önerő 

biztosítása 
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Pénzváltó István polgármester: A külterületi földutak felújítása című projekthez 
kapcsolódó földutakat a Földhivatal országos közútról már bejegyezte helyi közúttá, 
ami azt jelenti, hogy az utak az önkormányzat kezelésébe kerültek, de még 
nincsenek az önkormányzat tulajdonában. Ez jelenleg már megfelel a pályázati 
kiírásnak. Az első előleg lehívásához szükséges, hogy a képviselő-testület 
határozatot hozzon az önerő biztosításáról. Az eredeti tervnek és költségvetésnek 
megfelelően a kapott támogatási összeghez, 63.863.015,- Ft-hoz az 
önkormányzatnak 13.843.272,- Ft önerőt kell biztosítani a 2019. évi költségvetés 
terhére. Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint az önerő 
biztosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
alapján a határozat-tervezet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
93/2019. (IX.12.) Kt. határozat 
„Külterületi helyi közút fejlesztése, erő- és munkagépek 
beszerzése Nyárlőrinc Községi Önkormányzatánál” 
című projekthez önerő biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2019. 
(IX.12.) Kt. számú határozatával dönt az 1922411749 
azonosítószámú, „Külterületi helyi közút fejlesztése, erő- és 
munkagépek beszerzése Nyárlőrinc Községi Önkormányzatánál” 
című projekt önerejének biztosításáról. 

A felhívás száma, címe: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése”. 
A projekt azonosítószáma: 1826705234  

A projekt címe: Külterületi helyi közút fejlesztése, erő- és 
munkagépek beszerzése Nyárlőrinc Községi Önkormányzatánál. 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok, a munkagép és munkaeszközök 
tárolási helye: Nyárlőrinc Dózsa György utca 9. hrsz. 455. 

A projekt összes költsége: 77.706.287,- Ft. 

A projekt elszámolható összköltsége: 75.132.967,- Ft. 

A támogatás összege: 63.863.015,- Ft. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1826705234 
azonosítószámú, „Külterületi helyi közút fejlesztése, erő- és 
munkagépek beszerzése Nyárlőrinc Községi Önkormányzatánál” 
című projekt esetében a 13.843.272,- Ft önerőt a 2019. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
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4.) Pályázat közfoglalkoztatásra 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Munkaügyi Központ jelezte az önkormányzat felé, hogy 
2019.10.01 – 2020. 02.28. közötti időszakra „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatása” című pályázati kiírásra pályázatot lehet benyújtani, az előző időszakkal 
megegyező feltételekkel.  
 
Pénzváltó István polgármester: Véleménye szerint a mostani létszámmal, mely 28 
fő, megegyező létszámra kellene beadni a pályázatot. Közben el lehet gondolkozni 
azon, hogy a közfoglalkoztatottak helyett esetleg milyen más megoldás jöhetne 
szóba, de az ehhez kapcsolódó költségekkel kapcsolatban először mindenképpen 
számításokat kell végezni. A most véget érő hét hónapos foglalkoztatást 7 millió 
forinttal egészítette ki az önkormányzat.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek pályázat benyújtását a „Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatása” című pályázati kiírásra 2019.10.01 – 2020. 02.28. 
közötti időszakra, 28 fő közfoglalkoztatására, melyhez az önerőt a 2019. évi 
költségvetés terhére biztosítsa. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 

 

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

 
93/2019. (IX.12.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatása” című pályázati kiírásra 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása” című 
pályázati kiírásra 2019.10.01 – 2020. 02.28. közötti időszakra, 28 fő 
közfoglalkoztatására, melyhez az önerőt a 2019. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 

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

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 
 


