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Határozatok: 118/2019 - 120/2019. Kt. hat.
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__________________________________________________________________________________________ 
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N y á r l ő r i n c , 2019. november 5. napján. 

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

5-én 15,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Pácsa József, Vas Ildikó, Hajagos 

Antal, Kállai-Szappanos Renáta, Tormási Zoltán és Túri István 
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 (7) 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.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
projekten belül Belterületi utak, járdák felújításához kapcsolódó kivitelezői 
feladatok elvégzésére szerződés megkötése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Általános iskolai felvételi körzethatárok megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
118/2019. (XI.5.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
projekten belül Belterületi utak, járdák felújításához kapcsolódó kivitelezői 
feladatok elvégzésére szerződés megkötése 
Előterjesztő:  

2.) Általános iskolai felvételi körzethatárok megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

projekten belül Belterületi utak, járdák felújításához kapcsolódó kivitelezői 
feladatok elvégzésére szerződés megkötése 
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Pénzváltó István polgármester: A Képviselő-testület a belterületi utak és járda 
felújítására három gazdasági szereplőtől kért be ajánlatot a kivitelezési munkálatok 
elvégzésére. Mindhárman megtették ajánlatukat, melyek a következők: A Prím-Út 
Kft. bruttó 24.875.036,- Ft-os, a Magas- és Mélyépítő Kft. bruttó 23.001.118,- Ft-os, 
míg a Fehér & Fehér Kft. bruttó 24.172.993,- Ft-os árajánlatot adott.  

Javasolja a képviselő-testületnek a legalacsonyabb ajánlatot adó Magas- és 
Mélyépítő Kft. ajánlatának elfogadását és megbízni a kivitelezési feladatok 
ellátásával. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című projekten 
belül Belterületi utak, járdák felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátásával 
– bruttó 23.001.118,- Ft összegű árajánlata alapján – a Magas és Mélyépítő Kft-t 
(székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki hely 118.) bízza meg. Javasolja, hogy a 
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős 
Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
119/2019. (XI.05.) Kt. határozat 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”  
című projekten belül Belterületi utak, járdák felújításához kapcsolódó  
kivitelezői feladatok elvégzésére szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
című projekten belül Belterületi utak, járdák felújításához kapcsolódó 
kivitelezői feladatok ellátásával – bruttó 23.001.118,- Ft összegű 
árajánlata alapján – a Magas és Mélyépítő Kft-t (székhely: 6000 
Kecskemét, Szolnoki hely 118.) bízza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

 
2.) Általános iskolai felvételi körzethatárok megállapítása 
 
6.4.) Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatala tájékoztatást adott ki a beiskolázási körzetekről a 2020-2021-es 
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 
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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 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
120/2019. (XI.05.) 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 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a rendkívüli nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 


