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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 5-
én 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Vas Ildikó, Hajagos Antal, Forgó Istvánné és Kiss Ferenc 
képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos. 
 

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 (7) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” című projekthez 
kapcsolódó pályázati felhívás közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy az 
elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület foglalkozott a Víziközmű Társulat hitel 
felvételével és az önkormányzat kezesség vállalásával, kötelezettségeivel.  Egyrészt 
ez indokolja a rendelet módosítását, valamint a Művelődési Ház felújításához 
szükséges önerőt az energetikai pályázat önerejének terhére biztosítja az 
önkormányzat. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 

Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a rendelet 
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módosítását. 
 

 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
2013. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2013. (III. 08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
2/2013. (II. 18.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 42. § alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének 
kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II. 18.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § 1. bekezdése, valamint a 2. 
bekezdés a) és 3. bekezdés a) pontja helyébe a következő új 2. § 1. bekezdés, 
valamint 2. bekezdés a) és 3. bekezdés a) pontja rendelkezése lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. 

évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 800.319,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés 271.049,- e/Ft, 

aa) támogatás államháztartáson belülről 60.994,- e/Ft, 
ab) közhatalmi bevétel  115.900,- e/Ft, 
ac) intézményi működési bevétel 71.155,- e/Ft, 
ad) előző évi pénzmaradvány 13.000,- e/Ft, 
ae) támogatás államháztartáson kívülről 10.000,- e/Ft. 

(3) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  186.703,- e/Ft, 

aa) személyi juttatások 65.376,- e/Ft, 
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ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó  18.531,- e/Ft, 

ac) dologi kiadások  81.366,- e/Ft, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  200,- e/Ft, 
ae) egyéb működési célú kiadások  13.700,- e/Ft, 
af) egyéb működési célú támogatás 7.530,- e/Ft. 

2. § 
 

A R. 3. § 1. bekezdése, valamint 2. bekezdés a) pontja és a 3. bekezdés a) pontja 
helyébe a következő új 3. § 1. bekezdése, valamint 2. bekezdés a) pontja és a 3. 
bekezdés a) pontja rendelkezése lép: 

 
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi 

költségvetési főösszegét 797.378,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) Működési költségvetés 268.108,- e/Ft, 

aa) támogatás államháztartáson belülről 60.994,- e/Ft, 
ab) közhatalmi bevétel  115.900,- e/Ft, 
ac) intézményi működési bevétel 68.214,- e/Ft, 
ad) előző évi pénzmaradvány 13.000,- e/Ft, 
ae) támogatás államháztartáson kívülről 10.000,- e Ft. 

(3) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) Működési költségvetés  99.638,- e/Ft, 

aa) személyi juttatások 20.188,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  6.081,- e/Ft, 
ac) dologi kiadások  53.939,- e/Ft, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  200,- e/Ft, 
ae) egyéb működési célú kiadások 11.700,- e/Ft, 
af) egyéb működési célú támogatás 7.530,- e/Ft. 

 

3. § 
Záró rendelkezések 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

*** 
 
2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” című projekthez 

kapcsolódó pályázati felhívás közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
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Pap Sándor polgármester: A Művelődési Házzal kapcsolatban pályázati felhívást 
kell közzé tenni közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, aki az értékhatárt elérő 
egy darab építési beruházást lefolytatja. 
 

Javasolja a pályázati felhívást a B&W Tender Plus Kft., 1092 Budapest, Erkel u. 
14/a. 1/7, Barna Orsolya Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest József N. tér 11. I/1., 
valamint a BAK-OPHT Szolgáltató és Tanácsadó Bt. 1014 Budapest, Tárnok u. 5., 
részére megküldeni ajánlattétel céljából. 
 

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

 
37/2013. (III. 05.) Kt. határozat 
Pályázat felhívás „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátására kiírt pályázati felhívást a melléklet 
szerint teszi közzé: 

2.) A pályázati felhívás megküldésre kerül: 

1.) B&W Tender Plus Kft. 
1092 Budapest, Erkel u. 14/A 1/7 
Fax.: 06 1 700 2021 
E-mail: weisz.tamas@tendersoft.hu 

2.) Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 
1051 Budapest, József N. tér 11. I/1. 
Fax: + 36 1 271 9120 
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesiintezet.hu 

3.) BEK-OPHT Szolgáltató és Tanácsadó Bt. 
1014 Budapest, Tárnok u. 5. 
E-mail: suvoltos@gmail.com 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné 
 

Melléklet a 37/2013. (III. 05.) Kt. határozathoz 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax, e-mail címe 

mailto:weisz.tamas@tendersoft.hu
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Név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Cím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
Telefon: +36 76 589 001  
Telefax: +36 76 589 008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  

A beszerzés tárgya 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „IKSZT/2008/1 integrált 
közösségi és szolgáltató tér” című pályázati konstrukcióra, melyen támogatásban 
részesült. A hivatkozott támogatáshoz kapcsolódóan Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 
(továbbiakban: Kbt.) értékhatárait elérő egy darab építési beruházás lefolytatására 
kötelezett. 

Önkormányzatunk ezúton kéri fel Önt, hogy szíveskedjen ajánlatot tenni a fenti egy 
darab Kbt. értékhatárait elérő építési beruházás lefolytatására.  

Ajánlattételi határidő: 2013. 03. 12. 12:00 óra 

Kérem, ajánlatukat elektronikus üzenet mellékleteként, vagy telefaxon küldjék meg a 
polgarmester@nyarlorinc.hu elektronikus levélcímre, vagy a +36 76 589 008 telefax 
számra.  

 
*** 

 
3.) Egyebek 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület januári ülésén elfogadta a 
Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulási Tanáccsal kötendő 

megállapodást a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak finanszírozására. A határozatot 
módosítani kell a tervezet szerint. Lényege, hogy az Önkormányzat nem bocsát ki 
számlát, hanem mint társulási hozzájárulást fizeti meg az összeget. Tiszakécske 
Önkormányzata 2013. június 30-ig fog tételesen elszámolni az összeggel. 

Javasolja a képviselő-testületnek a módosított megállapodás elfogadását. 
 

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

 
38/2013. (III. 05.) Kt. határozat 
A 4/2013. Kt. határozat – Megállapodás Tiszakécske Város Önkormányzatával 
a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatainak finanszírozására - módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Tiszakécske Város Önkormányzata között a 4/2013. számú 

mailto:olgarmester@nyarlorinc.hu
mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
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határozattal elfogadott Megállapodást - a családsegítés, 
gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak 
finanszírozására – az alábbiak szerint módosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 38/2013. (III. 05.) Kt. határozathoz 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 
Mely létrejött Tiszakécske Város Önkormányzata, mint a Tiszakécske Város és Környéke 
Szociális feladatellátó Társulás gesztora 
Székhelye: Tiszakécske, Kőrösi u. 2. 
Képviseli: Kovács Ernő polgármester, 
 
valamint 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Székhelye: Nyárlőrinc, Dózsa György út 34 
Képviseli: Pap Sándor polgármester 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1. A Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás társulási 
megállapodásában foglalt családsegítés, valamint gyermekjóléti szolgálat, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak finanszírozását 
megállapodó Önkormányzatok az alábbiak szerint vállalják: 

 
1.1. Tiszakécske Város Önkormányzatának Önkormányzata a Nyárlőrinc 

településen dolgozó Horváthné Dékány Judit családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat családgondozójának, Biblák Györgyné házi 
szociális segítségnyújtás gondozójának munkabérét tárgyhót követő 
hónap 5. napjáig megnevezett dolgozóknak elutalja, a dolgozók személyi 
juttatásával kapcsolatos járulékokat a külön jogszabályban meghatározott 
szervnek az adott határidőig elutalja. 

 
1.2. Nyárlőrinc Község Önkormányzata vállalja, hogy a Tiszakécske 

Önkormányzata részére 294.703,-Ft összegben a társulási hozzájárulást 
tárgyhó utolsó munkanapjáig az OTP Bank Nyrt. Tiszakécskei fiókjánál 
vezetett 11732208-15338112 számú számlájára átutalja. 

 
1.3. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás 

kiegészítő normatíva pótigénylését Tiszakécske Város Önkormányzata, 
mint gesztor önkormányzat a Magyar Államkincstár felé benyújtja. A 
pótigénylést követően a 2013. 01. 01. napjától 2013. 06. 30. napjáig 
történő időszakra vonatkozóan tételes elszámolást kell készíteni a 
megállapodó önkormányzatok között. 
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2. Amennyiben Nyárlőrinc Község Önkormányzata jelen megállapodásban foglalt 
határidőre a számlázott összeget a megadott számlára nem utalja át, úgy a dolgozók 
személyi juttatása nem kerül kifizetésre. 

 
3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell 

alkalmazni. A megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindkét fél 
akaratával egyezőnek tartották, Képviselő-testületi jóváhagyást követően aláírták.  

 
*** 

 
4.2.) Tormási Zoltán alpolgármester: A külterületi földutak állapota - a téli hónapok 
következtében - nagyon tönkre ment, főleg amelyek nagyobb igénybevételnek voltak 
kitéve. Az egyik ilyen az úgynevezett „Csirkeóli-dűllő” melynek korábban a legjobb 
volt az állapota. A jelentősebb mennyiségű csapadék miatt azonban a többi földút is 
igen rossz állapotban van, nagyon ki vannak gödrösödve. Az elmúlt évben szó esett 
arról, hogy Tiszakécske új gréderre pályázik és a régit mi vásárolnánk meg. Szeretné 
megkérdezni, hogy milyen stádiumban van ez a dolog jelenleg? 
 
Pap Sándor polgármester: Tiszakécske Város polgármesterétől korábban azt a 
tájékoztatást kapta, hogy a gréder beszerzése még mindig folyamatban van. 
Tájékozódni fog a polgármestertől, és utána tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


