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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31-

én 15 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Kiss Ferenc, 

Hajagos Antal és Forgó Istvánné képviselők. 
 
Távol van: Vas Ildikó képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos 
Szakácsné Marsa Edina 
Horváthné Dékány Judit 
 

Pap Sándor 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. 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyes 
rendeleteinek hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőn jegyző 

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 
házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli 
engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 
költségvetési és zárszámadási rendelet tartamának meghatározásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
elszállítására irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 12.) 
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rendelet módosítására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) A Térségi feladatokat ellátó Nevelési Tanácsadó létszámigénye a 
2011/2012-es tanévre 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi 
ellátásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

8.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták a napirendi 
ponthoz kapcsolódó anyagot. (Mellékelve az írásos előterjesztés).  
Annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy a módosítás egyik okaként az 
szerepel, hogy a rendeletben külön szerepeltetni kell a jutalmazásra betervezett 
összeget, mert jubileumi jutalmat sem lehet kifizetni. Ez nem jelent bérnövekedést, 
hiszen ez a személyi juttatásoknál már be lett tervezve. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A jubileumi jutalmon kívül, a céljutalmakat is tartalmazza az 
előirányzat, amelynek összege a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 
10%-át nem haladhatja meg. 
 
Pap Sándor polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság elfogadásra 
javasolta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben kérdés nem merül fel, kéri a képviselő-
testülettől az önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2011. (VI. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011.(II. 9.) 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
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Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, 
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló módosított 
1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § helyébe a következő 
új 3. § rendelkezése lép: 
 
„3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. 
évi költségvetése 
 

bevételi és kiadási főösszegét    281.762 e/Ft 
ezen belül: 

a működési kiadást     230.704 e/Ft 
kiadásokon belül: 

személyi jellegű kiadások   67.204 e/Ft 
munkáltatót terhelő járulék   17.833 e/Ft 
dologi kiadások   66.560 e/Ft 
szociálpolitikai juttatások   12.791 e/Ft 
támogatás értékű kiadás  58.175 e/Ft 
működési hitel visszafizetés  4.181 e/Ft 
összesen: 226.744 e/Ft 
tartalék      3.960 e/Ft 
felhalmozási kiadások   51.058 e/Ft 
 

összegben állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A R. 1., 2., 3., 4. számú melléklet helyébe a következő új 1., 2., 3., 4. számú 
mellékletek, a 3.1., 4.1., 5., 3.2., 4.2. számú melléklet helyébe sorrendben az új 3.1., 
4.1., 5., 3.2., 4.2. számú mellékletek lépnek. 
 

3. § 
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A R. 4. §-át követően a következő új 4/A §-ban foglalt rendelkezés lép. 
 
„4/A § A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljuttatásra együttesen 
kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át 
nem haladhatja meg.” 
 

4.§ 
Záró rendelkezések 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálya és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

*** 
 
2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyes rendeleteinek 

hatályon kívül helyezése 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a Képviselő-
testület egyes rendeleteinek hatályon kívül helyezésével kapcsolatos előterjesztését 
tegye meg. 
Zayzon Jenőné jegyző: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. 
(Mellékleve az írásos előterjesztés). Az előterjesztést szóban azzal szeretné 
kiegészíteni, hogy az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló 14/2005. 
önkormányzati rendelet túlhaladottá vált, törvénysértő, ezért hatályon kívül helyezése 
indokolt, az előterjesztésben megjelölt többi rendelet minden elemében végrehajtottá 
vált ezért indokolt a hatályon kívül helyezésük. 
Az előterjesztést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület egyes rendeleteinek hatályon kívül helyezésével 
kapcsolatos rendelet-tervezetet. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztéshez 
kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2011. (VI. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE EGYES 
RENDELETEINEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
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Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről 
szóló 2/2008 (II. 18.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 5/2008. (V. 30.), 
7/2008. (IX. 22.), 8/2008 (XII. 1.), 3/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendeletei, valamint 
az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 4/2009. (IV. 24.) önkormányzati 
rendelete,  
továbbá az útépítési hozzájárulás mértékéről szóló 6/2003. (VIII. 4.), az azt módosító 
13/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletei, 
végül a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés kizárásáról 
szóló 14/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 

2. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

*** 
 
 
3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 

házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli 
engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról 

 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőn jegyzőt, hogy a házasságkötés 
hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi 
eljárásban fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatos előterjesztését 
tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. 
(Mellékleve az írásos előterjesztés). Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztéshez 
kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 
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NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2011. (V. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A 

HÁZASSÁGKÖTÉS HIVATALI HELYISÉGEN, VALAMINT HIVATALI IDŐN KÍVÜLI 
ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSBAN FIZETENDŐ 

DÍJAKRÓL 
 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jog, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

 
E rendelet hatálya a Nyárlőrinc község közigazgatási területén kötött házasságokra 
terjed ki. 
 
 

Az engedélyezés szabályai 
 

3. § 
 

(1) Házasságkötés lebonyolítására munkanapokon 12 és 17 óra között, továbbá 
szombaton 10 és 17 óra között van lehetőség. 

(2) Házasságkötés hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli, illetve hivatali 
helyiségen kívüli megkötését, egyedi írásbeli kérelem alapján a jegyző 
engedélyezi. 

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés megkötése során be kell tartani a 
helyszínnel, valamint az egyéb feltételekkel kapcsolatos mindenkor hatályos 
jogszabályi előírásokat. 

(4) Egy napra csak egy hivatali helységen kívül történő házasságkötési esemény 
szervezhető. 

(5) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt szabályoktól csak a 3. § (3) bekezdésében 
meghatározott esetben lehet eltérni. 

 
A fizetendő díj mértéke 

 
4. § 

 
(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés ellentételezéseként a házasulók 

10.000,- Ft + Áfa/esemény díjat kell fizetniük az önkormányzat részére. 
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(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díjmentes abban az esetben, ha a 
házasulók nem a házasságkötő teremben az anyakönyvvezető 
irodahelyiségében, kizárólag két tanú jelenlétében, vendégek és 
műsorszolgáltatás nélkül kívánják lebonyolítani a házasságkötést.  

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjmentes abban az esetben, ha a 
házasulók valamelyikének egészségi állapota miatt a házasságkötés 
otthonukban való lebonyolítását indokolja. 

(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként a házasulóknak 
20.000,- Ft+Áfa/esemény díjat kell fizetniük az önkormányzat részére. 

(5) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő 
anyakönyvezetőt bruttó 4.000,- Ft/esemény illeti meg. 

(6) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben, közreműködő 
anyakönyvvezetőt bruttó 5.000,- Ft/esemény illeti meg. 

 
5. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett házassági 

szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 

*** 
 
 
4.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 

költségvetési és zárszámadási rendelet tartamának meghatározásáról 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a költségvetési és 
zárszámadási rendelet tartamának meghatározásáról szóló rendelet-tervezettel 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést is megkapták (Mellékelve az írásos előterjesztés).  
Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy a költségvetési és zárszámadási 
rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak ) meghatározására már korábban 
kellett volna rendeletet alkotni. A mai rendelet alkotással kiküszöböljük a mulasztást. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
költségvetési és zárszámadási rendelet tartamának meghatározásáról szóló 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Szintén javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-
tervezet elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
9/2011. (VI. 1.) RENDELETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ZÁRSZÁMADÁSI 
RENDELET TARTALMÁNAK (SZERKEZETÉNEK, TÁBLÁZATAINAK) 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL 
 
 

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 118. § (1) bekezdés 2. 
pontjában és (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az 
Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket 
rendeli: 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületére, 
bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra 
és az önkormányzati feladatokra terjed ki. 

(2) Az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor a 
képviselőtestület részére tájékoztatásul az államháztartásról szóló törvényben előírt 
mérlegeket és kimutatásokat – szöveges indokolással együtt – e rendelet 
mellékletében meghatározott tartalommal kell bemutatni. 

(3) Jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a hivatkozott költségvetési és 
zárszámadási rendeletek azokban foglalt számozás szerinti mellékleteit. Jelen 
rendelet melléklet-hivatkozásait az eredeti költségvetési és zárszámadási rendeletek 
mellékleteiként kell értelmezni.   

Az önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testületének intézményi (Polgármesteri Hivatal) 
bevételeit és kiadásait az eredeti költségvetési rendelet (továbbiakban K. rendelet) 1. 
számú mellékletében, a nem intézményi bevételeit és kiadásait K. rendelet 2. számú 
mellékletében a címrend szerint kell bemutatni. 

(2) A K. rendelet 3. számú mellékletében az önkormányzat fő bevételi 
előirányzatait, a K. rendelet 3.1. mellékletében az önkormányzat részletezett bevételi 
előirányzatait, a K. rendelet) 3.2. számú mellékletében az önkormányzat 
felhalmozási bevételi előirányzatait kell bemutatni. 
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(3) A K. rendelet 4. számú melléklete az önkormányzat összes kiadásainak 
előirányzatait tartalmazza. A K. rendelet 4.1. számú melléklete az önkormányzat 
kiadásai előirányzatait, a K. rendelet 4.2.1. melléklete az önkormányzat felhalmozási 
kiadásainak előirányzatait, a K. rendelet 4.2.2. melléklete az önkormányzat felújítási 
kiadásainak előirányzatait tartalmazza. 

(4) A K. rendelet 5. számú melléklete az önkormányzat Európai Uniós 
támogatással megvalósuló projektjeit tartalmazza. 

(5) A K. rendelet 6. számú melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási és 
likvid ütemtervét tartalmazza. 

(6) A K. rendelet 7. számú melléklete az önkormányzat tervezett közvetett 
támogatásait tartalmazza. 

 
 

3. § 
 
(1) A K. rendelet 8. számú melléklete az önkormányzat több évre kiható 

kötelezettségeit tartalmazza. 
(2) A K. rendelet 9. számú melléklete az önkormányzat hitelállományát 

tartalmazza. 
(3) A K. rendelet 10. számú melléklete az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket 

tartalmazza. 
(4) A K. rendelet 11. számú melléklete a bevételek és kiadások mérlegét 

tartalmazza. 
(5) A K. rendelet 12. számú melléklete az önkormányzat főbb bevételi jogcím 

csoportjait tartalmazza. 
 
 

Az önkormányzat költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolói 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve (Polgármesteri Hivatal) gazdálkodásáról 
féléves, háromnegyed éves, és rendelettel elfogadott éves költségvetési beszámolót 
köteles készíteni. 

(2) A beszámolási kötelezettség az önkormányzat költségvetési előirányzatai 
alakulásának és azok teljesítésének, a pénzügyi és létszámhelyzetének, valamint a 
beruházások célonkénti előirányzatai pénzügyi teljesítésének bemutatására terjed ki. 
A beszámolóban a pénzügyi helyzetet, a költségvetési rendelet szerkezete szerint 
meghatározott bevételi és kiadási előirányzat teljesítésével kell kimutatni, éves 
beszámolónál a maradvány az alaptevékenységgel kapcsolatban előirányzat-
maradványt, illetve pénzmaradványt tartalmazza. 

 
5. § 
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(1) Az éves költségvetés végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet 
(továbbiakban Z. rendelet) 1. számú mellékletében az önkormányzat Képviselő-
testületének intézményi (Polgármesteri Hivatal) eredeti, módosított bevételi és 
kiadási előirányzatait és teljesítési adatait, a Z. rendelet 2. számú mellékletében a 
nem intézményi eredeti, módosított bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítési 
adatait a címrend szerint kell bemutatni. 

(2) A Z. rendelet 3. számú melléklete az önkormányzat eredeti, módosított bevételi 
előirányzatait és teljesítési adatait, a (Z. rendelet) 3.1. melléklete a részletezett 
eredeti, módosított bevételi és teljesítési adatait, a (Z. rendelet) 3.2. számú 
melléklete az önkormányzat eredeti, módosított felhalmozási előirányzatait és 
teljesítési adatait tartalmazza. 

(3) A Z. rendelet 4. számú melléklete az önkormányzat összes  kiadásainak 
előirányzatait és teljesítési adatait, a Z. rendelet 4.1. számú melléklete az 
önkormányzat részletezett eredeti és módosított  kiadási előirányzatait és teljesítési 
adatait, a Z. rendelet 4.1.1. melléklete az önkormányzat eredeti és módosított 
felhalmozási kiadásait és teljesítési adatait, a Z. rendelet 4.2.2. melléklete az 
önkormányzat eredeti és módosított felújítási kiadási előirányzatait és teljesítési 
adatait tartalmazza. 

(4) A Z. rendelet 5. számú melléklete az Európai Uniós támogatással megvalósult 
eredeti és módosított előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza. 

(5) A Z. rendelet 7. számú melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait 
tartalmazza. 

(6) A Z. rendelet 8. számú melléklete az önkormányzat több évre kiható 
kötelezettségeit tartalmazza. 

 
 

6. § 
 
(1) A Z. rendelet 9. számú melléklete az önkormányzat hitelállományát tartalmazza. 
(2) A Z. rendelet 13. számú melléklete az önkormányzat mérlegét tartalmazza. 
(3) A Z. rendelet 14. számú melléklete az önkormányzat vagyonát tartalmazza a 

forgalomképesség szerint, a Z. rendelet 14.1. számú melléklete az önkormányzat 
éves vagyonváltozását tartalmazza, a Z. rendelet 14.2. számú melléklete az 
önkormányzat vagyonának bemutatását tartalmazza az ingatlanvagyon-kataszter 
nyilvántartás alapján, 

(4) A Z. rendelet 15. számú melléklete az önkormányzat pénzmaradvány-
kimutatását tartalmazza. 

(5) A Z. rendelet 16. számú melléklete az önkormányzat pénzforgalmi jelentését 
tartalmazza. 

(6) A Z. rendelet 17. számú melléklete az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 
tartalmazza. 

 
 

7. § 
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(1) A Z. rendelet 18. számú melléklete  az önkormányzat egyszerűsített éves 
pénzforgalmi jelentését tartalmazza. 

(2) A Z. rendelet 19. számú melléklet az önkormányzat egyszerűsített 
pénzmaradvány-kimutatását tartalmazza. 

 
 

8. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2011. január 
1. napjától kell alkalmazni. 
 

*** 
 
 
5.)  A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 

irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 12.) rendelet módosítására 
 
Pap Sándor polgármester: Az ezzel kapcsolatos előterjesztést is megkapták a 
testületi tagok. (Mellékelve az írásos előterjesztés). Néhány szóval szeretné 
kiegészíteni az előterjesztést. 
Néhány szóval szeretné kiegészíteni az előterjesztést. A Ceglédi Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Konzorcium tagjai vállalták, hogy a szelektív hulladék gyűjtését is 
megvalósítják a településükön. Az ezzel kapcsolatos pályázatot a Hírös 
Hulladékgazdálkodási Kft. nyerte. Nyárlőrincen a Városgazdálkodási Kft. szállítja el a 
hulladékot, mely céggel súlyra van szerződve az önkormányzat. A szelektív hulladék 
gyűjtése úgy történt volna, hogy a lakosok zsákokat kapnak és ezt kéthetente 
szállítja el a Hírős Kft, de ez az önkormányzatnak 3-4 millió forint plusz költséget 
jelentett volna, ezért csak a gyűjtősziget kialakítását tudtuk vállalni. A gyűjtőszigeten 
4 db. konténer került kihelyezésre, melybe a lakosság ingyen elhelyezheti a papír, 
fém és műanyag hulladékot. Ezzel a pályázatban vállalt kötelezettségünknek eleget 
tettünk.  
A rendelet módosítására azért volt szükség, mert a szelektív hulladék gyűjtésének és 
kezelésének díját meg kellett határozni a rendeletben. 
Kéri a képviselő-testülettől a rendelet módosítás elfogadását. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság elfogadásra 
javasolta a rendelet módosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet módosítás 
elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 
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NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
10/2011. (V. 31.) RENDELETE  

A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK  
GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

SZÓLÓ 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRA 
 
 

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyárlőrinc Község 
Képviselő-testülete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
elszállítására irányuló közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2002. (XII. 
30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosítására a Képviselő-
testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 

A Rendelet III. fejezet Települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás 
című fejezet 8. §-át követően a következő 8/A.- 8/B. §-ban foglalt rendelkezések 
lépnek: 
 
„8/A. § (1) Az önkormányzat bevezeti a szilárd hulladék egyes elkülönített 
összetevőinek (a továbbiakban: szelektív hulladék) tovább feldolgozás céljára való 
gyűjtését és kezelését. 
 
(2) A kötelező közszolgáltatás körébe tartozó szelektív hulladék begyűjtését, 
szállítását és kezelését kizárólagos joggal a Hírös Hulladékgazdálkodó Kft 
(Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 29/b.), mint szolgáltató látja el közszolgáltatási 
szerződés alapján. 
 
(3) A szelektív hulladék gyűjtése a gyűjtőszigeten (jelenleg az Iskola utcában az 
iskolával átellenben) elhelyezett térítés nélkül igénybe vehető (műanyag, papír, üveg) 
felirattal ellátott a szolgáltató által rendszeresen ürített konténerekben történik. 
 
(4) A hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett konténerekbe vállalkozási tevékenységből 
származó hulladékot nem lehet elhelyezni. 
 
8/B. § (1) A szelektív hulladékgyűjtési és kezelési díj (Áfa nélkül) 1,32 Ft/liter, 
amelyből 0,12 Ft a komposztáló üzemeltetési díj. 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
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*** 
Pap Sándor polgármester: Mint az előterjesztésben is szerepel, a települési szilárd 
hulladékgyűjtést a Kecskeméti Városgazdálkodási Kft látja el, mely után a lakosság 
helyett az önkormányzat fizet. Át kell gondolni annak a lehetőségét, melyet már az 
elmúlt évben tárgyalt a képviselő-testület, hogy a hulladék szállítás díját a lakosság 
közvetlenül a szolgáltatónak fizesse, szerződés alapján. Az önkormányzat pedig 
bontsa fel a szerződést a Városgazdálkodási Kft-vel. Az lenne az igazságos 
rendszer, hogy a hulladék termelő a termelt hulladék mennyiségének arányában 
fizessen a szolgáltatónak. 
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy az elmondott ügyben a 
Városgazdálkodási Kft-vel tárgyalásokat folytasson, bontsa fel az önkormányzat és a 
Városgazdálkodási Kft közötti szerződést, valamint kérje fel a Kft-t, hogy a lakosokkal 
Ő kössön a szilárd hulladék elszállítására és ártalmatlanítására szerződéseket 2012. 
év január 1-ei fordulónappal. 
 
A kérdést pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Kecskeméti 
Városgazdálkodási Kft-vel tárgyalások lefolytatását a szemétszállítási szerződés 
felbontásával kapcsolatban. 
 

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

 
48/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
Kecskeméti Városgazdálkodási Kft-vel szemétszállítási 
szerződés felbontása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a Városgazdálkodási Kft-vel 
tárgyalások lefolytatására, bontsa fel a szerződést az 
önkormányzat és a Kecskeméti Városgazdálkodási Kft között, 
ugyanakkor a Kft a lakossággal kössön a szilárd hulladék 
elszállítására és ártalmatlanítására szerződést 2012. január 1-
ei fordulónappal. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
6.) A Térségi feladatokat ellátó Nevelési Tanácsadó létszámigénye a 2011/2012-
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es tanévre 
 
Pap Sándor polgármester: A testület tagjai az ezzel kapcsolatos előterjesztést 
megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztést). Szóbeli kiegészítést nem kíván 
tenni. 
Az előterjesztést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság elfogadásra 
javasolta a térségi feladatokat ellátó Nevelési tanácsadó létszámigényét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek hogy támogassa a 
Nevelési Tanácsadó térségi feladatellátásához 0,5 fö pszichológus és 0,5 fő 
gyógypedagógus létszám bővítését, valamint az egyszeri eszközbeszerzéshez 
szükséges fedezet biztosítását. 
 

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

 
49/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
Nevelési Tanácsadó létszámigénye 2011/12-es tanévre 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Pap Sándor polgármester 264/10/2011. számú 
előterjesztését a térségi feladatot ellátó Nevelési Tanácsadó 
létszámigénye a 2011/12-es tanévre vonatkozóan és a 
következő határozatot hozta. 
1.) A Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete támogatja a 

Nevelési Tanácsadó térségi feladatellátásához 0,5 fö 
pszichológus és 0,5 fő gyógypedagógus létszám bővítését 
2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig. 

2.) A létszámfejlesztéshez szükséges 0,5 fő pszichológus 
foglalkoztatásához és 0,5 fő gyógypedagógus 
foglalkoztatásához szükséges bér- és járulék 81.287,- Ft 
összegben, valamint egyszeri eszközbeszerzés költségeit 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata a 2011. évi 
költségvetéséből 3 hónapra, 2012. évi költségvetéséből 9 
hónapra a 4a) és 4b). számú melléklet Nyárlőrinci sora 
szerint vállalja, és azt a Társulási Tanácsnak megtéríti. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: 2011. szeptember 01. (3 hónapra) 
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                2012. évi költségvetés elfogadásával (9 hónapra) 
 

49/2011. (V. 31.) Kt. határozat 4/a melléklete 
 

2011/2012. évi nevelési tanácsadás települési hozzájárulás  
0,5 fő pszichológus foglalkoztatásához 

2011. szeptember - 2012. augusztus 

(12 hónap) 

Ellátás 3 hó ( 2011. év ) 9 hó ( 2012. év ) 12 hó ( összesen ) 
Ellátott település 

óra/hét Ft Ft Ft 

Ágasegyháza 1,59                   6 115                     15 770                     21 885     

Ballószög 1,96                   7 538                     19 440                     26 978     

Felsőlajos 0,64                   2 461                       6 348                       8 809     

Fülöpháza 0,18                     692                       1 785                       2 477     

Helvécia 3,49                 13 422                     34 615                     48 037     

Jakabszállás 3,26                 12 537                     32 334                     44 871     

Kerekegyháza 5,14                 19 767                     50 980                     70 747     

Kunbaracs 0,3                   1 154                       2 975                       4 129     

Ladánybene 1,22                   4 692                     12 100                     16 792     

Lajosmizse 7,88                 30 305                     78 156                   108 461     

Nyárlőrinc 1,83                   7 038                     18 150                     25 188     

Orgovány 2,95                 11 345                     29 259                     40 604     

Városföld 1,06                   4 077                     10 513                     14 590     

Összesen 31,5               121 142                   312 426                   433 568     

 
49/2011. (V. 31.) Kt. határozat 4/b melléklete 

 
2011/2012. évi nevelési tanácsadás települési hozzájárulás  

0,5 fő gyógypedagógus foglalkoztatásához 
2011. szeptember - 2012. augusztus 

(12 hónap) 

Ellátás 3 hó ( 2011. év ) 9 hó ( 2012. év ) 12 hó ( összesen ) 
Ellátott település 

óra/hét Ft Ft Ft 

Ágasegyháza 2,12                 18 508                     30 234                     48 742     
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Ballószög 2,61                 22 785                     37 222                     60 007     

Felsőlajos 0,85                   7 420                     12 122                     19 542     

Fülöpháza 0,24                   2 095                       3 423                       5 518     

Helvécia 4,64                 40 507                     66 173                   106 680     

Jakabszállás 4,35                 37 975                     62 037                   100 012     

Kerekegyháza 6,85                 59 800                     97 690                   157 490     

Kunbaracs 0,4                   3 492                       5 705                       9 197     

Ladánybene 1,63                 14 230                     23 246                     37 476     

Lajosmizse 10,51                 91 753                   149 885                   241 638     

Nyárlőrinc 2,44                 21 301                     34 798                     56 099     

Orgovány 3,94                 34 396                     56 190                     90 586     

Városföld 1,42                 12 397                     20 251                     32 648     

Összesen 42               366 659                   598 976                   965 635     
 

*** 
 
 
7.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi 

ellátásáról 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásával kapcsolatos előterjesztését tegye 
meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
(Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben a képviselő-testület tagjainak ezzel 
kapcsolatos kérdése nincs, javasolja a beszámoló elfogadását. 
 

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

 
50/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgálat 2010. évi munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2010. évi ellátásáról 
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szóló értékelést megtárgyalta, és elfogadta.  
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2011. május 31. 

 
8. Egyebek 
 
8.1.) Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány támogatási kérelme 
 
Pap Sándor polgármester: A Virgonc Gyermeksegélyező Alapítványtól érkezett 
támogatási kérelem. A képviselő-testület az előzőekben úgy foglalt állást, hogy az 
ilyen jellegű kérelmeket elutasítja, egyrészt az önkormányzat anyagi helyzetére 
tekintettel, másrészt mert inkább a helyi szervezeteket támogatja. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság nem 
javasolta az alapítvány támogatását, az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel. 
 
 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Virgonc 
Gyermekmentő Alapítvány támogatási kérelmének elutasítását. 
 

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

 
51/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány 
támogatási kérelmének elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány támogatási 
kérelmét az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel nem 
tudja teljesíteni. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

8.2.) DEO sportegyesület kérelme - Bujdosó Beatrix - sportolójuk támogatására 
 
Pap Sándor polgármester: Ducsai Géza a DEO sportegyesület elnöke támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Tanítványa Bujdosó Beatrix – nyárlőrinci 
sportoló - a fekvenyomó VB-re készül. A VB. május 24-29-én volt, ahol a sportoló IV. 
helyezést ért el. A sportegyesület és az edző biztosították a versenyzéshez még 
hiányzó 60 e/Ft-ot, melyből 16 e/Ft-ot a nyárlőrinci lakosok már összeadtak. 
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Javasolja, hogy a hiányzó 44 e/Ft-ot a képviselő-testület biztosítsa az egyesület 
részére, az általános tartalék terhére. (Mellékelve az edző kérelme.) 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a DEO sportegyesület 
sportolójának, Bujdosó Beatrixnak 44 e/Ft-tal történő támogatását, az általános 
tartalék terhére. 
 

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

 
52/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
DEO sportegyesület sportolójának, Bujdosó Beatrix 
nyárlőrinci lakosnak a támogatása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bujdosó 
Beatrix nyárlőrinci lakost a DEO sportegyesület sportolóját – az 
ifjúsági VB-n elért kiemelkedő teljesítményére tekintettel -       
44 e/Ft támogatásban részesíti, az általános tartalék terhére. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

8.3.) Kunság Volán Zrt-vel tárgyalások lefolytatása 
 
Pap Sándor polgármester: Mint a képviselő-testület előtt köztudott, Lakitelek, 
Tiszaalpár, Nyárlőrinc és a Kunság Volán Zrt. között 2006-ban megállapodás jött 
létre, hogy a három önkormányzat finanszírozza az esti buszjáratot. Lakitelek anyagi 
helyzetére tekintettel meg szeretné szüntetni ezt a járatot, így a három önkormányzat 
levelet írt, melyben 2011. június 30-val a szerződést felmondják. A járat 2011. 
december 31-ig megmarad és a Volán a következő menetrend összeállításnál ezt a 
járatot is figyelembe veszi, és megpróbál rá támogatást biztosítani.  
Amennyiben a Volán esetleg nem kapna megfelelő támogatást a járat indításához és 
meg kellene szüntetnie, kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy tárgyalásokat 
folytasson a Volánnal, hogy a járat legalább Nyárlőrincig megmaradjon. Az 
önkormányzat a járat finanszírozását továbbra is vállalná. 
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Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot.  
 
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. 
 

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

 
53/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
Kunság Volán Zrt-vel tárgyalások folytatása 
az esti buszjárat megmaradása érdekében 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kunság Volán Zrt-vel 
tárgyalásokat folytasson annak érdekébe, hogy az esti 
buszjárat 2011. december 31-ét követően is közlekedjen, a 
dolgozók munkába járása érdekében. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

8.4.) Ivóvízminőség-javító program végrehajtásával kapcsolatos pályázat 
benyújtásához nyilatkozattétel 

 
Pap Sándor polgármester: A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
munkaszervezete nyilatkozatot kért a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól, melybe több település, köztük, 
Nyárlőrinc is beletartozik, hogy a KEOP-1.3.0/09-11 jelű pályázathoz kapcsolódó EU 
önerő alap igénybevételéről.  
Az előzőekben a képviselő-testület döntött arról, hogy programban Nyárlőrinc is részt 
vesz és a Bácsvíz az önerőt támogatja. Miután a Bácsvíz a 100%-os önerőt nem 
tudja támogatni, így erre az önerő alapra kellene pályázni. Az EU önerő alapra 
minden önkormányzat pályázhat, amely az önerőt alapot ivóvízminőség-javító 
program végrehajtására használja fel. Az önkormányzatoknak egyénileg kell 
pályázniuk, ezért nyilatkozatot kell tenni, hogy Nyárlőrinc részt kíván-e venni ebben a 
pályázatban.  
A pályázatban differenciáltan szerepel az EU önerő alap felhasználása. Nyárlőrinc 
18.514.787 Ft-ra pályázhat az önerő alapból. Ehhez az összeghez biztosítja a 
Bácsvíz az önkormányzati saját forrást 12.343.1914 Ft-ot. A támogatás intenzitása 
további 5% ponttal növelhető, amennyiben a pályázó vállalja, hogy a fejlesztés 
megvalósításhoz szükséges munkaerőt részben vagy egészben a közfoglalkoztatás 
keretében veszi igénybe. 
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Ezzel kapcsolatosan kell nyilatkoznia az önkormányzatnak, hogy egyrészt pályázatot 
nyújt be az EU önerő alapból származó támogatásra, másrészt hogy a támogatást a 
legmagasabb mértékkel kívánja igénybe venni és a munkaerőt közfoglalkoztatás 
keretében veszi igénybe. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság támogatta az önerő 
pályázatra vonatkozó nyilatkozat megtételét. 
 
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. 
 

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

 
54/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
Ivóvízminőség-javító program végrehajtásával 
kapcsolatos pályázat benyújtásához nyilatkozattétel 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Ivóvízminőség-javító program 
végrehajtásával kapcsolatos KEOP-1.3.0/09-11 jelű 
pályázathoz kapcsolódó EU önerő alapra történő pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozat megtételére, illetve 
aláírására. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
8.5.) Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2011. 
június 12-én lesz a Nyárlőrinci Falunap. Összeállt a program, mely a következő: 1000 

- 1200 kézműves foglalkozás gyerekeknek, 1400 - 1800 arcfestés, lufi hajtogatós bohóc 
kézműves foglalkozás, 1500 kutyás bemutató,1530 motoros találkozó és bemutató, 
1600 - 1800  kövérek, soványak labdarúgó mérkőzés, 1600 főző verseny, 1800 csúzli 
lövő verseny, 1830 Nyárlőrinci Nyugdíjas Klub Énekkara, 1900 főző verseny és csúzli 
lövő verseny eredmény hirdetése, 1900 - 2000 vacsora, 2000 Fourtissimo 
fúvószenekar, 2100  operett gála, 2200 Szentkirályi Tánccsoport, 23 - 0300 utcabál. A 
napközbeni programok a következők lesznek: gokart, körhinta, ugróvár és 
hőlégballon. A képviselő-testület tagjait és párjaikat szeretettel meghívjuk a 19 órakor 
kezdődő vacsorára, és természetesen a programokra is. 
 
8.6.) Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
csatornázásra beadott pályázat az áprilisi bírálóbizottsági ülésre nem vitték be, de 
mai értesülése szerint már a bíráló bizottság előtt van. Két-három hét múlva várható 
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eredmény. 
 
8.7.) Túri István: Szeretné jelezni, hogy a faluból az Iskola utcán kifele menet, ahol a 
vízvezetéket átvezették a Rétalja utcába, életveszélyes gödrök vannak. Az út szélén 
már az aszfalt is be van szakadva. Ha valaki motorral vagy kerékpárral közlekedik 
arra borzasztó balesetveszélyes. 
 
Pap Sándor polgármester: Már többször jeleztük a Bácsvíz fele, hogy javítsák meg 
az utat, most újból jelzéssel fogunk élni. 
 
8.8.) Pap Sándor polgármester: Több szülő megkereste Tormási Zoltán 
alpolgármester urat, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy minden gyermek 
aki óvodába jelentkezett felvételt nyerjen. Jegyző asszony ezzel kapcsolatosan 
tájékozódott a vezető óvónőnél, Hajagosné Csernák Gizellánál. A vezető óvónő 
írásos anyagot készített a képviselők részére, de mivel jelen van az ülésen, kérjük, 
hogy szóban tájékoztassa a képviselőket a felvételi eljárásokkal kapcsolatban. A mai 
társulási ülésen olyan megállapodásra jutottunk, hogy a csoport létszámát 28 főre 
megemelték szeptember 1-vel. 
Kéri a vezető óvónőt, hogy tájékoztassa a testület tagjait.  
 
Hajagosné Csernák Gizella vezető óvónő: Az óvodai beiratkozás április elején 
megtörtént, a 22 tanköteles gyermekből 13-an mennek iskolába. Azért ennyien, mert 
3 gyermek szülői kérésre az óvodában marad. Ehhez a szülőnek joga van, ha a 
gyermek májusban született. A többi gyermeknek a szakértői bizottságtól és a 
nevelési tanácsadótól van véleményezése, hogy ezek a gyermekek még egy év 
fejlesztésre szorulnak, ebben az évben nem kezdhetik meg az iskolát. Az óvodába 
felvehető létszám 75 fő.  
A beiratkozáskor 23-an jelentkeztek, mely létszám a későbbiekben 25 főre 
emelkedett, és azóta is két szülő, akiknek hátrányos helyzetű a gyermekük, jelezte, 
hogy óvodába kívánja íratni a gyermeket. Miután túljelentkezés volt, felvételi 
bizottság döntött arról, hogy kik legyenek azok, akiket el kell most utasítani. A 
felvételi bizottság tagjai a vezető óvónő, a szülői szervezetből egy fő, a polgármesteri 
hivatal szociális ügyintézője, védőnő, gyermekvédelmi felelőst az óvodából, a 
képviselő-testület egy tagja valamint a gyermekjóléti szolgálattól Horváthné Dékány 
Judit. A gyermekekről az anyagot minden érintett megkapta, hogy tisztában legyen 
vele, hogy melyik gyermeket és miért kötelező felvenni.  
Kötelező felvenni azt a gyermeket, aki betöltötte az 5. életévét, aki halmozottan 
hátrányos helyzetű és a 3. életévét betöltötte, illetve a gyermekvédelmi törvény 
alapján vannak olyan kitételek is, hogy aki nagycsaládból jön, aki egyedül neveli a 
gyermekét előnyben kell részesíteni. 
A 23 gyermekből 13-an nyertek felvételt, 12 szeptember 1-től, 1 kisgyermek 
szeptember 21-től, így ő a 75. gyermek az óvodában. A fenntartói levélben az 
szerepel, hogy az engedélyezhető létszám 27 fő, ez a három csoportra elosztva már 
81 fő, de a 27 fő nem személyre értendő, hiszen vannak olyan gyermekek, akiket 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. május 31. napján. 

28 

kettőnek vagy háromnak kell számolni.  
Az elutasító határozatokban szerepelt, hogy a szülőnek joga van 15 napon belül 
fellebbezni a döntés ellen. A 10 elutasított gyermekből 6 szülő fellebbezett a döntés 
ellen, mely fellebbezések a gesztor önkormányzat jegyzőjéhez (Lakitelek) továbbítva 
lettek. A mai napon értesítettek, hogy a fellebbezések most vannak elbírálás alatt.  
A 10 elutasított gyermekről annyit szeretne elmondani, hogy 4 gyermek már 
betöltötte a 4. életévét és fel lehetne venni, de a szülő otthon van GYES-en illetve 
GYED-en a másik gyermekkel. Három kisgyermek október, november illetve 
december hónapban fogja betölteni a 3. életévét, az édesanya dolgozni fog menni, 
de jelenleg őket is el kellett utasítani, mert csak olyan gyermeket lehet felvenni 
szeptemberben az óvodába, aki a 3. életévét betöltötte. Természetesen vannak 
olyan szülők, akik nem éltek a fellebbezés lehetőségével. 
 
Pap Sándor polgármester: A hat fellebbezésből tehát két kisgyermeket még fel 
lehet venni? 
 
Hajagosné Csernák Gizella: Igen, de problémát jelentenek azok a gyermekek, akik 
a szülőkkel hol ide, hol oda költöznek, és miután ezek hátrányos helyzetű 
kisgyermekek fel kell venni őket az óvodába. A szülői fellebbezésben is szerepelt, 
hogy miért nem indítunk még egy csoportot. Belátja, hogy ez személyi és egyéb 
feltételek függvénye és 14 gyermek miatt nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. 
Ugyanakkor az is egy szülői elvárás, hogy ha a gyermek bekerül az óvodába 
megkapja a megfelelő figyelmet és biztonságot, ezért nem mindegy, hogy egy 
csoportba 25-en vagy esetleg 30-an vannak. 
 
Pap Sándor polgármester: Év közben elméletileg 20%-kal lehet megemelni a 
létszámot, ami azt jelenti, hogy 30 fős csoportlétszám lesz.  
 
Hajagosné Csernák Gizella: A 28 fő az szeptember 1-ei létszám, ami még 
évközben növekedhet. Az a kisgyermek aki például november 16-án betölti a 3. 
életévét és az édesanya dolgozni megy, november 17-étől már óvodás lehet. 
Lesznek tehát olyan gyermekek, akik év közben bekerülnek az óvodába, de most el 
lettek utasítva.  
 
Pap Sándor polgármester: Ezek szerint akiknek a legsúlyosabb a problémája, azt a 
későbbiekben lehet orvosolni. Amennyiben a képviselő-testület tagjai közül bárkit is 
ezzel a problémával megkeresnek, kéri, hogy nyugtassák meg a szülőket, hogy 
mindenképpen igyekszünk a problémát megoldani.  
 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Biztos benne, hogy a helyzet a megfelelő módon 
fog alakulni, de meg kell érteni azokat a szülőket is, akik folyamatosan itt élnek a 
településen és az ő gyermeküket mégsem veszik fel az óvodába. Hogy lesz ez a 
település élhető, ha az itteni tisztességes szülők gyermekeit nem támogatjuk és csak 
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a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kerülnek óvodai elhelyezésre.  
 
Hajagos Antal képviselő: Az óvodai felvételi a fennálló magyar jogszabályok 
alapján történik, melyet be kell tartani.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Természetesen tisztában van vele, hogy a 
jogszabályok határozzák meg a felvételi követelményeket, de ismételten el kell 
gondolkozni, hogy nem lesz élhető a település, ha a problémás gyerekek lesznek 
elhelyezve, akiket 2-3 főnek vesznek, holott az csak fizikailag egy főt jelent. Hat szülő 
kereste meg, hogy el szeretnének menni dolgozni és nem nyert felvételt a 
gyermekük, és köztük van olyan is, aki egyedül neveli a gyermekét és nehéz anyagi 
körülmények között van.  
 
Hajagosné Csernák Gizella: A halmozottan hátrányos helyzetűeket nem kell duplán 
venni, csak a sajátos nevelésű gyermekeket kell 2 vagy 3 főnek venni, amit a 
nevelési tanácsadó szakértői véleménye támaszt alá. Meg szeretné jegyezni, hogy 
akik fellebbeztek azoknak a gyermekei később töltik be a 3. életévet és 3 év előtt fel 
sem lehet venni a gyermekeket. Ha betöltötték a 3. életévüket és a szülő munkába 
álla gyermekek elhelyezésének akadálya nem lesz. 
 
 
Kiss Ferenc képviselő: El szeretné mondani, hogy szintén részt vett a bizottság 
munkájában. Az első szempont az volt, hogy ki az, akit kötelező felvenni. A második 
szempont, hogy ki az, aki betöltötte az 5. életévét. Úgy gondolja, senki olyan nem 
került elutasításra, akinek már betöltötte a gyereke a 3 évet vagy a szülő dolgozni 
megy.  
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint itt az egyetlen probléma az volt, hogy az 
információ csere nem megfelelő módon jutott el egyik helyről a másikra, valahol 
elkerülték egymást, ezért alakulhatott ki ez a helyzet. A vezető óvónő szavaiból az 
derült ki számára, hogy maximális odafigyeléssel jártak el, és igyekeznek mindenki 
gondját orvosolni.  
 
Pap Sándor polgármester: A törvény engedélyezi, hogy év közben 20%-kal meg 
lehet növelni a csoport létszámát, tehát ez nem jelent problémát.  
 
Hajagos Antal képviselő: Abból nem lehet probléma a finanszírozásnál, hogy 27 fő 
helyett 30 fő lesz egy csoportban? 
 
Pap Sándor polgármester: A közoktatási törvény biztosítja ezt a lehetőséget. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A vezető óvónő és a felvételi bizottság körültekintően, 
reálisan, felelősségteljesen a jogszabályoknak megfelelően járt el. A kötelező 
felvételin kívül, azoknak a szülőknek a gyermekeit kell támogatni, akik 
munkaviszonyt létesítettek. 
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Pap Sándor polgármester: Szeretné elmondani a testületi tagoknak, hogy a 
társulási ülésen jól eső érzés volt, hogy úgy a lakiteleki mint a nyárlőrinci vezető 
óvónők elfogadták a létszám 10, illetve 20%-kal történő megemelését, maximálisan 
együttműködőek voltak. Véleménye szerint is a vezető óvónő hozzáállása nagyon 
pozitív volt az óvodai felvételikkel kapcsolatosan. Szeretné megköszönni a vezető 
óvónő kimerítő tájékoztatását.  
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


