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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-
én 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Kiss Ferenc, Vas Ildikó, Tormási Zoltán, 

Túri István és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné 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 (6) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pontok elfogadását: 

1.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
projektmenedzser, tájékoztatás-nyilvánosság feladatainak ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának 
elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
kivitelezői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának 
elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.)  Hitel felvétele a Művelődési Ház felújításához 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.)  Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás 
megszüntetése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.)  Egyebek 
 

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

 
59/2013. (IV. 22.) Kt. határozat 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
projektmenedzser, tájékoztatás-nyilvánosság feladatainak ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának 
elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
kivitelezői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának 
elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.)  Hitel felvétele a Művelődési Ház felújításához 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.)  Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás 
megszüntetése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.)  Egyebek 
 

1.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 
projektmenedzser, tájékoztatás-nyilvánosság feladatainak ellátására kiírt 
eljárás lezáró határozatának elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület a Művelődési Ház felújításához 
kapcsolódóan három pályázati felhívást tett közzé. Az első a projektmenedzser, 
képzés-tanácsadási feladatokkal volt kapcsolatos. 

Három címzett részére lett megküldve a felhívás, és a kiírási határidőre két pályázó 
elküldte ajánlatát.  

A Körics Forrásmenedzsment Kft. bruttó 3.301.487,- Ft-os ajánlatot, a Financial 
Ideas Kft. 3.810.000,- Ft-os ajánlatot adott. A kiválasztás szempontja a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot adó pályázó volt, ezért javasolja a képviselő-
testületnek a Körics Forrásmenedzsment Kft. ajánlatának elfogadását. 

Javasolja a képviselő-testületnek a projektmenedzser, képzés-tanácsadási feladatok 
ellátására a Körics Forrásmenedzsment Kft. bruttó 3.301.487,- Ft-os ajánlatának 
elfogadását, a lezáró határozati javaslat ismertetésével. 
 

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

 

60/2013. (IV. 22.) Kt. határozat 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” projekthez kapcsolódó 
projektmenedzsment és képzés-tanácsadási feladatok ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” tárgyú 
projekthez kapcsolódó projektmenedzsment és képzés-
tanácsadási feladatok ellátására kiírt eljárás során a 
polgármester által javasolt lezáró határozatot a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
 

Melléklet a 60/2013. (IV. 22.) Kt. határozathoz 
 
 

L E Z Á R Ó  H A T Á R O Z A T  

 
A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével 
a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Körics Forrásmenedzsment Kft-t 
(székhely: 1114 .Budapest, Bartók B. u. 35. sz.) megbízza. 
 
Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 

I n d o k o l á s  

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított az „IKSZT/2008/1 integrált 
közösségi és szolgáltató tér” projekt megvalósításához kapcsolódóan 
projektmenedzsment és képzés-tanácsadási feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2013. március 27-én három címzett részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2013. április 10-én 10 óráig kettő 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek az ajánlattevők eleget 
tettek, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
A kiválasztás szempontja alapján a legjobb ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevő 
minősült:  
 
Körics Forrásmenedzsment Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók B. u. 35. sz.) 
 

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata ”I. fejezet 11) bekezdésében 
biztosított, a polgármester javaslata alapján, az ajánlatkérésben meghatározott 
szolgáltatás elvégzésével a - bruttó 3.301.487,- Ft összegű – ajánlatot adó Körics 
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Forrásmenedzsment Kft-t (székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 14/A. 1/7. sz.) bízza 
meg. 
 

*** 
 

2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: A második kiírás a műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésével volt kapcsolatos. 

Szintén három címzett részére lett megküldve a felhívás, és a kiírási határidőre mind 
három pályázó elküldte ajánlatát.  

Fekete Gáspár bruttó 1.778.000,- Ft-os, Szabó Gáspár bruttó 1.714.500,- Ft-os és 
Benyáts Kornél bruttó 1.524.000,- Ft-os ajánlatot adott. A kiválasztás szempontja 
szintén a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó pályázó volt, ezért javasolja a 
képviselő-testületnek Benyáts Kornél ajánlatának elfogadását. 

Javasolja a képviselő-testületnek a műszaki ellenőri feladatok ellátására Benyáts 
Kornél bruttó 1.524.000,- Ft-os ajánlatának elfogadását, a lezáró határozati javaslat 
ismertetésével. 
 

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

 
61/2013. (IV. 22.) Kt határozat 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” projekthez  
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” tárgyú 
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt 
eljárás során a polgármester által javasolt lezáró határozatot a 
melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 61/2013. (IV. 22.) Kt. határozathoz 
 

L E Z Á R Ó  H A T Á R O Z A T  

A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével 
a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Benyáts Kornél-t (székhely: 6000 
Kecskemét, Fehér u. 27. sz.) megbízza. 
 
Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 
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I n d o k o l á s  

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított az „IKSZT/2008/1 integrált 
közösségi és szolgáltató tér” projekt megvalósításához kapcsolódóan műszaki ellenőri 
feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2013. március 27-én három címzett részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2013. április 10-én 10 óráig három 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek az ajánlattevők eleget 
tettek, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
A kiválasztás szempontja alapján a legjobb ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevő 
minősült:  
 
Benyáts Kornél (székhely: 6000 Kecskemét, Fehér u. 27. sz.) 
 

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata ”I. fejezet 11) bekezdésében 
biztosított, a polgármester javaslata alapján, az ajánlatkérésben meghatározott 
szolgáltatás elvégzésével a - bruttó 1.524.000,- Ft összegű – ajánlatot adó 
Benyáts Kornél-t (székhely: 6000 Kecskemét, Fehér u. 27. sz.) bízza meg. 
 

*** 

 
3.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó 

kivitelezői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 
Pap Sándor polgármester: A harmadik kiírás a kivitelezői feladatok elvégzésével 
volt kapcsolatos. 

Itt is három címzett részére lett megküldve az ajánlattételi felhívás, és a kiírási 
határidőre mindhárom pályázó elküldte ajánlatát.  

A Mester-Nagy Kft. részére hiánypótlási felhívást kellett kiküldeni, mely hiánypótlást 
ajánlattevő nem teljesítette, ezért a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy ajánlattevő ajánlata érvénytelen, míg a másik két pályázó 
ajánlata érvényes. 

A Zsigó és Társa Kft. bruttó 52.589.566,- Ft-os ajánlatot és a TVG Invest Kft. 
52.855.073- Ft-os ajánlatot adott. A kiválasztás szempontja itt is a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó pályázó volt, ezért javasolja a képviselő-testületnek a Zsigó és 
Társa Kft. ajánlatának elfogadását. 

Javasolja a képviselő-testületnek a kivitelezői feladatok ellátására a Zsigó és Társa 
Kft. bruttó 52.589.566,- Ft-os ajánlatának elfogadását, a lezáró határozati javaslat 
ismertetésével. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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62/2013. (IV. 22.) Kt. határozat 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” projekthez 
kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” tárgyú 
projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására kiírt 
eljárás során - a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján - a 
polgármester által javasolt lezáró határozatot a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 62/2013. (IV. 22.) Kt. határozathoz 
 
 

L E Z Á R Ó  H A T Á R O Z A T  

 
A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével 
a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Zsigó és Társa Kft-t (székhely: 6000 
.Kecskemét, Barka u. 15. sz.) megbízza. 
 
Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 

I n d o k o l á s  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított az „IKSZT/2008/1 integrált 
közösségi és szolgáltató tér” projekt megvalósításához kapcsolódóan kivitelezési 
feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2013. március 27-én három címzett részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2013. április 10-én 10 óráig három 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek 2 ajánlattevő eleget tett, így 
ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
A kiválasztás szempontja alapján a legjobb ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevő 
minősült:  
 
Zsigó és Társa Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Barka u. 15. sz.) 
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A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a TVG INVEST Kft. 
 

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében 
biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján – a 
polgármester javaslatára, az ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás 
elvégzésével a - bruttó 52.589.566,- Ft összegű – ajánlatot adó Zsigó és Társa 
Kft-t (székhely: 6000 Kecskemét, Barka u. 15. sz.) bízza meg. 
 

*** 
 
4. Hitel felvétele a Művelődési Ház felújításához 
 
Pap Sándor polgármester: A Művelődési Ház felújítására megnyert pályázat 
utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy először a kivitelezőt, szállítókat ki kell fizetnie, 
és csak azután lehet kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási összeget 
visszaigényelni. Az önkormányzat nem rendelkezik a Művelődési Ház felújításhoz 
szükséges pénzösszeggel, ezért csak hitel felvételével oldható meg a felújítás. Az 
önkormányzat az OTP Bank-tól támogatás megelőlegező hitelt venne fel az elnyert 
támogatási összeg erejéig, mely 52.517.000,- Ft. A hitel felvételéhez ingatlan 
fedezetet kér a Bank, ezért a Sportöltözőt és az Alkotmány utcai önkormányzati 
lakást ajánljuk fel fedezetként. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri a véleményüket. 
 
Vas Ildikó a pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javasolta az 
52.517.000,- Ft összegű támogatás megelőlegező hitel felvételét. 
 
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 52.517.000,-

Ft támogatás megelőlegező hitelt vesz fel – 2014. március 31-ei 
visszafizetéssel - a Művelődési Ház felújítási munkálataira. 

2.) A hitel az „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekt – 
Művelődési Ház felújítása – támogatásának megelőlegezésére 
szolgál. 

3.) Az önkormányzat költségvetési rendeletében a felvett hitel és 
járulékai – a futamidő alatt - betervezésre kerülnek. 

4.) Az önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re 
engedményezi az MVH 232/0601/6/12/2009. számú támogatását 
és helyi adóbevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank 
Nyrt. az éven belüli hitel igénybevételéből eredő tartozás 
törlesztésére fordíthatja.  

5.) Az önkormányzat a hitel és járulékainak biztosítékául felajánlja a 
nyárlőrinci 64/4 hrsz-ú Sportöltöző valamint a Nyárlőrinc, 
Alkotmány u. 11. számú, 199 hrsz-ú forgalomképes, törzsvagyont 
nem képező, 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe 
vonható ingatlanokat, melyekre 60 millió Ft összeg erejéig 
keretbiztosítéki jelzálogszerződést köt. A képviselő-testület vállalja, 
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hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti 
korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné. 

6.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a hitel 
futamideje alatt az önkormányzat pénzforgalmi bankszámláján a 
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
annak biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók 
fogadására szolgáló számlájáról a szükséges összeget a Bank a 
pénzforgalmi bankszámlára haladéktalanul átvezesse. 

7.) A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és 
alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. 

8.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank 
Nyrt-nél történő hitel felvételére, a jegyző ellenjegyzése mellett. 

 

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

 
63/2013. (IV. 22.) Kt. határozat 
Hitel felvétele a Művelődési Ház  
felújításához 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 52.517.000,-
Ft támogatás megelőlegező hitelt vesz fel – 2014. március 31-ei 
visszafizetéssel - a Művelődési Ház felújítási munkálataira. 

2.) A hitel az „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekt – 
Művelődési Ház felújítása – támogatásának megelőlegezésére 
szolgál. 

3.) Az önkormányzat költségvetési rendeletében a felvett hitel és 
járulékai – a futamidő alatt - betervezésre kerülnek. 

4.) Az önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re 
engedményezi az MVH 232/0601/6/12/2009. számú támogatását 
és helyi adóbevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank 
Nyrt. az éven belüli hitel igénybevételéből eredő tartozás 
törlesztésére fordíthatja.  

5.) Az önkormányzat a hitel és járulékainak biztosítékául felajánlja a 
nyárlőrinci 64/4 hrsz-ú Sportöltöző valamint a Nyárlőrinc, 
Alkotmány u. 11. számú, 199 hrsz-ú forgalomképes, törzsvagyont 
nem képező, 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe 
vonható ingatlanokat, melyekre 60 millió Ft összeg erejéig 
keretbiztosítéki jelzálogszerződést köt. A képviselő-testület vállalja, 
hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti 
korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné. 
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6.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a hitel 
futamideje alatt az önkormányzat pénzforgalmi bankszámláján a 
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
annak biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók 
fogadására szolgáló számlájáról a szükséges összeget a Bank a 
pénzforgalmi bankszámlára haladéktalanul átvezesse. 

7.) A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és 
alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. 

8.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank 
Nyrt-nél történő hitel felvételére, a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

5.) Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás 
megszüntetése 

 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Tiszakécske 2005-ben hozta létre a Tiszakécske város és 
Környéke Szociális Feladatellátó Tárulást, melyhez Nyárlőrinc is csatlakozott. Az 
önkormányzati törvény módosításával megváltozott a társulási forma, mert a 
társulásnak jogi személyiségnek kell lenni, de a Tiszakécskei társulás nem az. 
Tiszakécske nem akarta jogi személyiséggé nyilvánítani a társulást, mert akkor a 
társulás lenne a dolgozók munkáltatója, valamint nem járna plusz normatíva, ezért 
úgy döntött, hogy megszünteti a társulást 2013. június 30-val. 

Tiszakécske vállalta, hogy feladatellátás keretében Nyárlőrinc településen ellátja a 
gyermekjólétet, családsegítést és a házigondozást. 

Kéri a képviselő-testülettől a mellékelt megszüntető okirat elfogadását. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Az önkormányzat kapni fog-e állami támogatást ezeknek a 
feladatoknak az ellátására? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Normatív ellátást kapni fog az önkormányzat – bár ez nem 
fogja fedezni teljes egészében a feladatellátást - csak a társulás megszűnésével a 
kiegészítő normatíva szűnik meg.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tiszakécske Város 
és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás megszűnésének elfogadását 2013. 
június 30. napjával, hogy Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatala a 
feladatellátással kapcsolatos kiegészítő normatívákat a Magyar Államkincstáron 
keresztül megigényelje, és hogy a polgármester a megszüntető okiratot aláírhassa. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) minősített igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
64/2013. (IV. 22.) Kt. határozat 
Tiszakécske Város és Környéke Szociális  
Feladatellátó Társulás megszüntetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 88. §. (2) bekezdése alapján a Tiszakécske Város 
és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás 2013. június 
30. napjával történő megszüntetését a melléklet szerint 
elfogadja.  

2.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Tiszakécske Város 
Polgármesteri Hivatala a feladatellátással kapcsolatos 
kiegészítő normatívákat a Magyar Államkincstáron 
keresztül megigényelje. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert a megszüntető okirat aláírására. 

Felelős: Pap Sándor 
Zayzon Jenőné 

Határidő: a fentiek szerint 
 

Melléklet a 64/2013. (IV. 22.) Kt. határozatoz 
 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lakitelek Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésének alapján a 2005. június 
29. napján létrehozott Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulást 
2013. június 30. napjával megszünteti. 
 

1. A megszűnő társulás  
- Neve: Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás 
- székhelye: Tiszakécske, Kőrösi u.2. 
- működési területe: Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Nyárlőrinc  
- gazdálkodási feladatait a Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 

Osztálya látja el  
- feladatellátása: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, házi szociális 

gondozás, jelzőrendszeres házi szociális gondozás 
2. A társulás megszűntetésével egyidejűleg (2013. június 30-i fordulónappal) pénzügyi 

elszámolást kell készíteni a kiegészítő normatívák igénylését is alapul véve. A 
társulásnak vagyona nem keletkezett.  

3. A társulásban megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személyek munkáltatója az 
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ (6060 Tiszakécske, 
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Vörösmarty u. 11.) intézményvezetője. A társulás megszüntetésével egyidejűleg 
gondoskodni szükséges a jogviszonyok megszüntetéséről is.  

4. A társult önkormányzatok a megszüntetési eljárás lefolytatásával Tiszakécske Város 
Polgármesterét bízzák meg.  

5. E megszüntető okiratot a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél 
akaratával egyezőnek tartotta a – képviselő-testületi jóváhagyást követően - aláírták.  

 

*** 
 
6.) Egyebek 
 
6.1.) Fenntarthatósági terv elfogadása 
 
Pap Sándor polgármester: A csatorna beruházással kapcsolatban ellenőrzést 
végzett márciusban a közreműködő szervezet. Megállapította, hogy Nyárlőrinc 
Község nem rendelkezik Fenntarthatósági Tervvel.  

A dokumentum mostanra elkészült, így tudjuk hiánypótolni a közreműködő szervezet 
felé.  

Kéri a Képviselő-testülettől a mellékelt Fenntarthatósági Terv elfogadását, az 
ismertetés alapján. 
 

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

 
65/2013. (IV. 22.) Kt. határozat 
Fenntarthatósági terv  
elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Nyárlőrinc település Fenntarthatósági Tervét elfogadta. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 65/2013. (IV. 22.) Kt. határozathoz 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

Fenntarthatósági Terv 

2013 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
BEVEZETÉS           3 
LOCAL AGENDA 21 – A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS     4 
ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS         7 

Földrajzi helyzet, domborzat       7 
Éghajlati adottságok        7 
Természetes növénytakaró, állatvilág      8 

KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA, KÖRNYEZETHASZNÁLAT, KÖRNYEZETI 9 
TERHELÉSEK 

Levegő          9 
Víz           11 

Felszíni vizek jellemzése       11 
Felszín alatti víz jellemzése       12 

Talaj           13 
Zaj és rezgés          13 
Hulladékgazdálkodás        13 

GAZDASÁG           15 
Települési környezet        15 
Foglakoztatás, munkahelyteremtés      15 
Meglévő és tervezett infrastrukturális hálózatok    15 
Fosszilis energia         16 

TÁRSADALOM          17 
KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, FELADATOK      18 
IRODALOMJEGYZÉK         22 
 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata a KEOP-1.2.0/2F-2011-0002 számú „Szennyvízcsatorna 
hálózat és mesterséges biológiai eleveniszapos szennyvíztisztító telep építése Nyárlőrincen” 
című projekthez kapcsolódóan a Község elkészítette a saját Local Agenda 21 
dokumentumát.  
 
A kötelező vállalás kapcsán létrejött egy olyan hosszú távú helyi program, mely a 
fenntartható fejlődés elvére épül. A település számára a most megvalósuló csatornaprogram 
a fejlődésének látványos, rég várt jele, olyan, amely közelebb visz a 21. században elvárható 
települési infrastruktúrához. 
 

BEVEZETÉS 
 
A fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés központi fogalma jelen programnak. E fogalom 
több mint 20 évvel ezelőtt, 1987-ben a „Közös Jövőnk” ENSZ jelentés publikálásával kezdte 
el nemzetközi útját. A fenntartható fejlődés lényege olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok 
együttese, amely az életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja 
az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való 
fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő 
gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével. 
 
1992-ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott 
„Agenda 21” program értékelése kapcsán fogalmazódott meg a fenntartható fejlődés helyi, 
lokális programja. A nyilatkozatban foglalt ENSZ program végrehajtását koordináló ENSZ 
Fenntartható Fejlődés Bizottsága rendszeresen áttekinti a fenntarthatóság területein az elért 
eredményeket, illetve az akadályozó tényezőket és ajánlásokat dolgoz ki a nemzetközi 
fórumokon elfogadott célok elérése érdekében. Ezzel a modellel a cél az, hogy elveket 
(vezérfonalat) fogalmazzon meg a helyi önkormányzatok, valamint a helyi lakosok, 
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közösségek számára a fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, 
megvalósítása érdekében. 
 
Az Agenda 21 program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati 
megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, 
közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi 
hatáskörben befolyásolható fejlődés olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe 
helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - 
talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem 
kimerítő kiaknázását. 
 
Ezen okoknál fogva a fenntarthatósági tervek készítésekor alapvető fontosságú, hogy az 
adott település környezeti, szociális, gazdasági helyzetét megismerjük, a meglévő 
problémákat feltárjuk. 
 

LOCAL AGENDA 21 – A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
 
A fenntartható fejlődés fogalma először 1987-ben kiadott Brundtland jelentésben 
fogalmazódott meg a nagynyilvánosság számára. A fenntartható fejlődés érdekében a jelen 
generációnak úgy kell kielégítenie saját szükségleteit, hogy ezzel ne veszélyeztesse a jövő 
generációjának hasonló szükségleteinek kielégítését. 
Egyszerűen megfogalmazva a fenntartható fejlődés egy olyan rendszer, melyre számtalan 
külső hatás hat, és melyben számtalan belső hatás működik és ebből következőleg 
fenntartásához rendszerszemlélet szükséges. Lényegében három egymást metsző kör 
eleme, melyek egymást azonos helyen metszik, így: 

gazdaság, 
társadalom és 

környezet, 
 
azonos súllyal és egyensúllyal rendelkeznek 
 
Tehát a fenntartható fejlődés, a szociális egyensúly, az ökológiai egyensúly kialakításának 
és fenntartásának szükségessége. 
 
Jelen értelmezésben: 

· A megújuló erőforrások felhasználásának üteme nem haladja meg azt az ütemet, 
amellyel az ökoszisztéma képes újratermelni őket. 

 
· A nem megújuló erőforrások fogyasztásának vagy újra nem hasznosítható hulladékká 

alakításának üteme nem haladja meg annak ütemét, ahogy az ember helyettük 
megújuló erőforrásokat fejleszt ki, és vesz fokozatosan használatba. 

 
· A környezetszennyezés kibocsátási üteme nem haladja meg az ökoszisztéma 

feldolgozókapacitását. 
 
A fenntartható fejlődés felismeri a természet fontosságát, és ahhoz alkalmazkodva, 
használva annak hatékonyabb módszereit, minőségileg jobb, és igazán fenntartható életet 
kíván biztosítani. 
 
A fenntartható fejlődés európai Helyi Megvalósíthatósági Terve (Local Agenda 21) 7. fejezete 
– A fenntartható emberi települések fejlesztésének elősegítése – hét fő prioritást jelöl meg, 
melyek a következők: 
 

· a megfelelő lakás biztosítását mindenki számára; 
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· az emberi települések irányítását, a fenntartható földhasználat tervezését és 
irányítását; 

· a környezetvédelmi infrastruktúra integrált fejlesztését, ide értve a vízellátást, 
szennyvízelvezetést, a szemétszállítást és hulladékkezelést; 

· a fenntartható energiaszolgáltató és közlekedési rendszereket; 
· a katasztrófa fenyegette területek tervezését és szervezését; 
· a fenntartható építőipart; 
· a humán erőforrások fejlesztését, és a kapacitások bővítését. 

 
A fenntartható fejlődés e megközelítése olyan cselekvési útvonalat ajánl, amely 
gazdaságilag hatékony, társadalmi szempontból igazságos, felelősségteljes, a környezet 
tekintetében pedig egészséges. 
 
Törvényi előírás szerint minden hazai önkormányzatnak önálló települési környezetvédelmi 
programot kell kidolgoznia, amelyet saját képviselő-testülete hagy jóvá. Ezzel szemben, a 
fenntarthatósági tervek készítésére vonatkozóan ma még sem magyar jogszabályi előírás, 
sem egységes útmutató nem áll rendelkezésre. A helyi fenntarthatósági terv átfogóbb a 
környezetvédelmi programnál. „Küldetése”, hogy integrálja a helyi környezeti, társadalmi, 
gazdasági és kulturális kérdéseket, problémákat, továbbá biztosítsa a településen élők 
fenntartható életminőségét, azaz támogassa a helyi társadalmi- gazdasági- környezeti 
folyamatoknak a fenntartható fejlődés útján való haladását. Teszi mindezt oly módon, hogy 
figyelembe veszi a helyi, kistérségi és régiós adottságokat, feltételeket egyaránt. 
A fenntarthatósági tervek készítésekor alapvető fontosságú, hogy megtaláljuk ezek ésszerű 
kapcsolódási pontjait. Ily módon nem nélkülözhető a település meglévő környezeti, szociális 
és gazdasági helyzetének rendszeres időközönként történő megismerése, különös tekintettel 
a meglévő problémák feltárására. 
 
Az önkormányzati szervek, LA21 megvalósításában kapott központi szerepét a következő 
jellemzők indokolják: 
 
· Az önkormányzat a helyi közösséghez közel van, könnyebben elérhető, mint a központi 
kormányzat vagy a nemzetközi szervezetek, így érzékenyebb a helyi problémákra 
(szubszidiaritás elve). 
 
· Kiterjedt szolgáltató-rendszer működtetője. Az önkormányzatok általában jelentős 
befolyással rendelkeznek a helyi infrastruktúra (tömegközlekedés, csatornarendszer, 
vízszolgáltatás, hulladékkezelés stb.) felett. 
 
· Az erőforrások egyik legnagyobb felhasználója. A legtöbb közösségben az 
önkormányzat az egyik legnagyobb munkáltató és erőforrás-felhasználó. Éppen ezért a 
hatékonyság növelését, a hulladék mennyiségének csökkentését célzó intézkedések és 
egyéb, a fenntarthatóságot szem előtt tartó belső akciói direkt módon is nagy hatással 
vannak. 
 
· A piacot befolyásoló erő. Mint az áruk és szolgáltatások egyik legnagyobb szervezeti 
fogyasztója, az önkormányzat jelentős befolyást gyakorolhat beszállítóira. A beszállítói lánc 
tagjainak szigorú követelményeket szabó „tiszta” beszerzési eljárások pozitív hatásai jóval a 
közösség keretein túl is erezhetőek lehetnek. 
 
· Példakép más szervezetek számára. A környezetmenedzsment javuló gyakorlatával 
kapcsolatban szükség van a megfelelően tanulmányozott és jól dokumentált példákra. Az 
önkormányzat saját tapasztalatainak továbbadása ösztönzőleg hathat mások számára. 
Lehet, hogy a tapasztalatok egy része kifejezetten technikai jellegű – pl. egy új technológia 
energiahatékonyságának piaci tesztelése, vagy a hosszú távú környezeti költségeket is 
kezelő számviteli rendszer bevezetése. A legnehezebb feladat az, hogy a magasabb szintű 
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környezeti teljesítményt egy szervezet integráns részévé tegyük, ezért az ezen a téren elért 
sikerek továbbadása felbecsülhetetlen értékkel bír és ritkán követel nagy tőkebefektetést. 
 
· Információszolgáltató. Mindennapi életünk során folyamatosan hatalmas 
információtömegnek vagyunk kitéve komplex környezetünkkel kapcsolatban. Ebből a 
halmazból csak kevés szervezet és egyén képes kiszűrni a számára fontos tényeket, ezért 
az önkormányzat, mint „tolmács”, „szerkesztő” és „nevelő” fontos szerepet vállalhat. Egyre 
több helyen felismerik, hogy az információ könnyű elérésének lehetővé tétele nagyban 
támogatja a helyi közösséget. 
 
· Támogató. A környezeti teljesítmény javítását sokszor csak kollektív cselekvésen keresztül 
lehet megvalósítani. Az önkormányzat kezében számos eszköz van arra, hogy stratégiai 
keretet biztosítson a polgárok személyes környezeti teljesítményének javításához. Sőt, 
számos nagy szervezet hagyatkozhat még a központi gondoskodásra: tömegközlekedés, 
hulladékfeldolgozás, oktatás. 
 
· Hálózatműködtető. Amennyiben a közösség teljes erőforrásbázisát mozgósítani akarjuk, 
akkor az üzleti szektor, az önkéntes szektor és az állami szektor erőit egyesíteni kell és 
ebben nagy szerepe van a helyi önkormányzatnak. Képesnek kell lennie, hogy az 
együttműködések és társulások különböző formáin keresztül bevonja az említett csoportokat 
a folyamatba, ezzel biztosítva a nagyobb fenntarthatóságot. 
 
· Lobbizó és az általános megegyezést segítő fél. Az önkormányzat szócsőként is kell, 
hogy működjön, ami eljuttatja a közösség reményeit és törekvéseit nemzeti és nemzetközi 
szintre. 
 

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 
 

Földrajzi helyzet, domborzat 
 
Nyárlőrinc Község Bács-Kiskun Megye észak-keleti részén, annak keleti közigazgatási 
határán helyezkedik el, Budapesttől 103 km, Kecskeméttől 18 km és Kiskunfélegyházától 32 
km távolságban. Tájegységileg a kiskunsági löszös háton fekszik a község. A település 
védett természeti értéke a tölgyes, mely a 44. számú főút mentén, Kecskeméttől 16 
kilométerre található. A változatos terepadottságok a viszonylag kis területen nagymértékben 
differenciálódott élőhelyek kialakulását tették lehetővé. 
 

Éghajlati adottságok 
 
Nyárlőrinc Község a Kiskunsági löszöshát, lösszel és homokkal fedett hordalékkúp síkság 
keleti szélén fekszik. A hordalékkúp felszíne homokkal fedett, melyet szikes laposok és 
lefolyástalan mélyedések tagolnak. A terület a homok talaj gyenge víztartó képessége miatt 
vizekben szegény, legjelentősebb vízfolyása az Alpár – Nyárlőrinci főcsatorna. Nyárlőrinc 
település 17 községgel együtt Kecskemét Kistérség regionális egység része. A kecskeméti 
kistréség éghajlata meleg és száraz, melyet részben a kontinentális éghajlat, részben a 
sajátos helyi földrajzi, mezo- és mikroklimatikus viszonyok alakítanak. 
 
Az évi középhőmérséklet 10,5 oC. A nyári maximum hőmérsékletek sokévi átlaga 34,0 – 
34,4oC, a leghidegebb téli minimumok átlaga -16,0 – -16,5 oC. Szélsőséges éghajlati 
események a 35 oC-ot meghaladó nyári melegek és -25 oC-ot meghaladó téli fagyok 
azonban gyakoriak. A térség az ország egyik legnapfényesebb területe, az évi napsütéses 
órák száma elérheti 2100 órát a csapadékösszeg évi átlaga 530-540 mm. A hótakarós napok 
száma sok év átlagában 30-40 nap között változik. A párolgás átlagos értéke szabad 
vízfelületen 650-750 mm közötti. A térségben kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék. 
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Az uralkodó szélirány észak-nyugat dél-keletirányú, az átlagos sebessége 2,5-3,0 m/s. A 
viszonylag alacsony légnyomás miatt gyakoriak a viharos erejű szelek, így a kitett 
homoktalajok tekintetében a deflációs károk erőteljesek. A történeti korokban a táj 
erdősültsége jóval nagyobb volt, az eredeti állapotokra az erdős sztyepp volt jellemző. 
Természeti értékei között még ma is a község jelentős méretű erdőterülete (1697 ha) 
említhető – amelyet napjainkban túlnyomóan akác, nyár, fenyő és tölgy alkot –, legvonzóbb 
része a III. körzetben található őstölgyes. A vadászat kedvelői így a környező erdőállomány 
területén hódolhatnak szenvedélyüknek. A község elhelyezkedésére, táji-, természeti 
adottságaira a turizmus, mint gazdasági ágazat nem jellemző. A település idegenforgalmi 
kínálatai között elsőként a település központjában található Árpád-kori templomromot 
említhetnénk. 
 
A község területén több – belterületen egy, külterületen hat – régészeti lelőhely van. 
Régészeti szempontból mindenekelőtt mély fekvésű, vízállásos laposok vagy egykori erek, 
vízfolyások melletti magasabb partos helyek, dombok, hátak érdemelnek figyelmet, mivel 
főleg ezek voltak alkalmasak az emberi megtelepedésre. A kulturális örökségvédelemről 
szóló, 2001. évi LXIV. törvény 10 §-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti 
helyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. 

 
Természetes növénytakaró, állatvilág 

 
A település a Duna-Tisza közi flórajárásba (Praematricum) tartozik, melynek fontosabb 
potenciális erdőtársulásai a tatárjuharos lösztölgyesek (Aceri tatarico-Quercetum pubescenti 
roboris), a pusztai tölgyesek (Festuco Quecetum roboris danubiale) és a sziki tölgyesek 
(Festuco pseudovinae-Quercetum roboris). A tölgyesek már csak nyomokban lelhetők fel, az 
utóbbi években akác, nyárfa és feketefenyő telepítések zajlottak. Jellegzetes lágyszárúak a 
tartós szegfű (Dianthus diutinus), a homoki kikerics (Colchicum arenarium), az árvalányhaj 
(Stipa pennata), a sziki káka (Bolboschoenus maritimus). 

 
KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA, KÖRNYEZETHASZNÁLAT, KÖRNYEZETI 

TERHELÉSEK 
 

Levegő 
 
Egy terület levegőminőségi helyzetének megítélésénél egyik fő jellemző a légkört terhelő 
szennyező anyagok koncentrációja, amely a különböző forrásokból származó 
légszennyezőanyag kibocsátások, a légkörben zajló fizikai és kémiai folyamatok, a 
meteorológiai jellemzők, a domborzati és egyéb tényezők együttes hatásaként alakul ki. A 
kibocsátások hatása rendkívül változó, lehet lokális, amely csak a forrásokhoz közeli 
területeket érinti (pl. közlekedés) és lehet nagyobb régiókat érintő is (pl. ipari vagy erőművi 
magas kémények). A kibocsátások kizárólag antropogén forrásból, azon belül is elsősorban 
a fosszilis tüzelőanyagok eltüzeléséből származnak, amelyek ipari, közlekedési, 
mezőgazdasági, 
kommunális eredetűek, illetőleg a hő- és villamos energia termeléshez kapcsolódnak. A 
kibocsátó források lehetnek helyhez kötöttek (pont vagy területi források), valamint mozgó 
források. A kibocsátásokat 150 x 150 km-es hálóelemekre bontva mutatja be a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM) által évenként kiadott „Adatok Hazánk 
Környezeti Állapotáról” című állapotjelentés. 
 
Az ipari, a mezőgazdasági és a jelentősebb kommunális légszennyező kibocsátásokat a 
légszennyező források üzemeltetői által a területileg illetékes felügyelőségekhez benyújtott, 
kötelező, éves bevallások alapján vettük figyelembe. A kisebb kommunális és háztartási 
források, valamint a mozgó források kibocsátásait statisztikai adatokkal határozta meg, a 
felhasznált tüzelőanyagok mennyisége és fajlagos kibocsátási tényezők (emisszió faktorok) 
figyelembevételével, illetve alkalmazásával. A légkörben jelen lévő, közvetlenül emittált 
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szennyező anyagok átalakulásai során az embert és a környezetét súlyosan veszélyeztető 
vegyületek képződhetnek. A végbemenő reakciók fontos komponensei az illékony 
szénhidrogének. Az illékony szerves vegyületek kibocsátását nemzetközi egyezmény 
korlátozza. 
 
A légszennyezés, ill. légszennyezettség mértékének megítélése szempontjából nagyon 
fontos a légszennyező anyagok élettani és az ökoszisztémára gyakorolt hatásainak 
ismerete. 
 
Nyárlőrincen jelenleg üzemelő termelő, szolgáltató üzemek és fő légszennyező anyag 
kibocsátásuk a következők: 
 
Maspex Olympos Kft. – élelmiszeripar - CO, NOx 
Szikrai Borászati Kft. – élelmiszeripar - CO, NOx 
Szikrai Építő és Faipari Kft. - ipar - szilárd 
 
Jelentős mennyiségben emittált tényezők: a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-oxidok (NOx), a 
szén- monoxid (CO), a szén-dioxid (CO2) és a szilárd anyag.  
 
A KVVM által kiadott állapotjelentésben közzétett, Nyárlőrinchez legközelebb eső mérőhely 
Szegedtől északra levő K – pusztai mérőállomás, az itt mért adatokból lehet következtetni a 
kevésbé terhelt Nyárlőrinc Községet érintő kén – dioxid és nitrogén – oxidok okozta 
szennyeződésre. 
 
Az SO2 kibocsátásában 1980 óta tartós, folyamatos és jelentős mértékű csökkenés 
következett be ami a nukleáris villamosenergia-termelés megindulásának, a fosszilis 
tüzelőanyag szerkezetváltásának, az erőművek korszerűsítésének, a gazdasági 
szerkezetváltásnak stb. köszönhető.  
Az NOx esetében mérsékeltebb javulás mutatkozott, amely elsősorban a gépkocsiállomány 
összetételének megváltozásával és korszerűsítésével függ össze. A csökkenést az utóbbi 
években a gépjármű állomány növekedése megállította. A szilárd szennyező anyag 
kibocsátás az erőművekben megvalósított elektrosztatikus porleválasztó program, valamint 
fosszilis tüzelőanyag szerkezetváltás, elsősorban a szén felhasználás mérséklődése miatt, a 
vizsgálati időszakban eleinte számottevően csökkent, míg az utóbbi években alig változott. A 
CO megfigyelési idősora rövidebb az előzőeknél, a kibocsátás mértéke az ipar és a 
közlekedés modernizációja miatt gyengén csökkenő tendenciát mutat. 
 
A kibocsátások területi megoszlásának vizsgálatához négyzethálós rendszerű emisszió 
kataszterek készülnek. Magyarország nemzetközi adatközpontokhoz történő kapcsolódása 
indokolja az EMEP (European Monitoring and Evaluation Program) 150 x 150 km-es 
hálóelemekre történő adatfeldolgozását. 
 
A térképhálón jól látható, hogy a Kecskeméti kistérség és Nyárlőrinc egyaránt a IV. hálóelem 
tartományába tartozik. 
A térség legjelentősebb emittált légszennyező anyagok értékei a 2002. évi adatok szerint: 
 
- SO2: 8 kt 
- NOx: 15 kt 
- Szilárd: 14 kt 
- CO: 41 kt 
- CO2: 4276 kt 
 
Országos összesítésben a legjelentősebb emittált légszennyező anyagok értékei: 
 
- SO2: 365 kt 
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- NOx: 186 kt 
- Szilárd: 119 kt 
- CO: 563 kt 
- CO2: 60776 kt 
 

Víz 
 
Felszíni vizek jellemzése 
 
Magyarországon 109 vízfolyás, illetve 4 állóvíz vízének minőségét vizsgálják rendszeresen a 
törzs és a regionális-hálózati rendszer keretében. A felszíni vizek minősítésénél figyelembe 
kell venni, hogy 
 
- az ország vízkészletének mintegy 96%-a a szomszédos országok területéről érkezik, 
 
- a kiemelten nagy vízfolyásoknál (Duna, Dráva és Tisza) – a viszonylag nagy 
vízmennyiségük miatt – a víz minőségi állapotát elsősorban nem a fizikai és kémiai, hanem a 
mikrobiológiai jellemzők kedvezőtlen értékei határozzák meg, 
 
- a kisebb vízfolyásoknál viszont éppen a kevés vízmennyiség következtében a viszonylag 
kis szennyezőanyag terhelések is lényeges mértékben befolyásolhatják – a bevezetések 
alatti szakaszon – a vizek minőségi állapotát 
 
- a jelentősebb tavak, tározók vizének minőségét azok sekély mélysége miatt, a mindenkori 
tápanyagterhelés nagysága mellett, nagymértékben befolyásolhatják a hidrometeorológiai 
körülmények. 
 
A Tisza folyó viszonylag mesze, 15 km-re van Nyárlőrinc belterületétől, vízminősége a „jó 
víz” (II. osztály) és „tűrhető víz” (III. osztály) minősítés közé helyezhető. A felszíni vizek 
minősítése az 1994. január 1.-től érvényes MSZ 12749: 1993 szabvány szerint az alábbi öt 
fokozatú lehet: 
 
I. osztály: kiváló víz 
II. osztály: jó víz 
III. osztály: tűrhető víz 
IV. osztály: szennyezett víz 
V. osztály: erősen szennyezett víz 
 
A „tűrhető”, III. osztályú vízminősítési kategóriába történő besorolást az oxigénháztartás 
mutatói közül minden esetben a szaprobitási index – esetenként az összes szerves 
széntartalom – határozza meg, míg a tápanyag esetében a vizsgált szakaszon minden 
paraméter a II. osztálynak felel meg. A mikrobiológiai paraméterek közül a coliformszám a 
meghatározó, míg mikroszennyezők esetében az oldott alumínium vagy higany, esetenként 
a kőolaj és származékai paraméter. 
 
A felszíni vizek minőségét a települési infrastruktúra, a csatornázottság színvonala, illetve a 
működő ipar befolyásolja. Hatással van a vízminőségre a mezőgazdasági művelés alatt álló 
területekről bejutó diffúz szennyezés, illetve a települési hulladékgazdálkodás is. A felszíni 
vizek minőségét nagymértékben meghatározza a bevezetett szennyvizek mennyisége és 
minősége. A felszíni vizeket közvetlenül terhelő egyedi szennyező források szennyvíz 
kibocsátási jellemzőit 1997-től gyűjti és gondozza az OKTVF Környezetvédelmi 
Igazgatósága. Az információkat az országos Környezetvédelmi Felügyelőségek szolgáltatják 
saját, vagy a kibocsátók vizsgálati eredményeikből számított éves szennyvíz mennyiségek 
és szennyezőanyag terhelések adatairól. 
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Az országos szennyvíz kezelési program során 8 év alatt megvalósított szennyvíztisztítók 
beüzemelése ezen a helyzeten jelentősen javított. A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről intézkedik. A kijelölt érzékeny felszíni vizek vízgyűjtőterületén a települési 
szennyvizek elvezetésével és tisztításával kapcsolatos követelményeket és határértékeket 
külön jogszabályok határozzák meg. Nyárlőrinc község a listán nem szerepel. 
 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről alkotott 49/2001. 
(IV. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint Nyárlőrinc közigazgatási területe nem nitrát 
érzékeny terület. 
 
Felszín alatti víz jellemzése 
 
Országos szinten a felszín alatti víztermelést 1992-től egyenletes csökkenő tendencia 
jellemezte. Tíz év alatt az összes felszín alatti víztermelés 25%-al csökkent, ami a változó 
gazdasági környezet és a víztakarékosabb szemlélet eredménye. Ez a trend tovább 
érvényesült a felszín alatti vizek kezelésére vonatkozó jogi szabályozás szigorításával. 
 
Felszín alatti víztípusok: 
- Karsztvíz 
- Rétegvíz 
- Talajvíz 
- Pari szűrésű víz 
 
A néhol 2000 m-t is meghaladó vastagságú rétegzett, szemcsés, törmelékes, vízvezető, félig 
áteresztő, valamint vízzáró üledékekkel kitöltött pleisztocén-felső pannon medencebeli 
rétegvíztárolók sík- és dombvidéki elterjedési területein a rétegvizek a talajvizektől élesen 
nem különíthetők el, azokkal általában hidraulikai kapcsolatban vannak. A rétegvizekből 
történő termelés hatására az 1970-es évektől kezdve a rétegvízszintek tartós csökkenése 
volt megfigyelhető. A vízkitermelés az 1990-es évek elején történt csökkenésének hatása a 
vízszint alakulásában is megmutatkozott: a süllyedések mérséklődtek, s egyes helyeken már 
emelkedés is tapasztalható. Jelenleg a homokhátság területén felismert problémák 
kezelésére a vízkeret irányelv cselekvési programja lehetőséget teremtett a probléma 
kezelésére. 
 
A talajvíz a 20m-nél kisebb mélységben törmelékes-üledékes víztartókban elhelyezkedő 
vizet jelenti. A talajvízszintek alakulása elsősorban a csapadékosság függvénye. Az ettől 
függő beszivárgás hiány vagy többlete éveken át halmozódik. A talajvízháztartást a talajvíz 
és rétegvíz között már említett hidraulikai kapcsolat is befolyásolja. Az 1980-as években a 
talajvízszintek süllyedése országosan jelentkezett, néhol különösen nagy volt. Az 1990-es 
évek második felének csapadékosabb időjárása a talajvízszint süllyedést mérsékelte. A 
partiszűrésű vízkészletekre telepített vízkivételek túlnyomó részben a vízfolyásokból pótlódó 
vizet termelik. A partiszűrésű víz kitermelésének lehetőségét alapvetően a folyó vízjárása, a 
vízadó réteg kifejlődése befolyásolja. 
A Duna- Tisza köze sajátos felszín alatti vízáramlási dinamikával rendelkezik. A magasabb 
térszínű területeken beszivárgó vizek a mélyebben fekvő erózió-bázisok, megcsapolási 
helyek felé áramlanak. A felszín alatti vízáramlások regionális és lokális áramlási 
rendszereket képezhetnek. 
 
Nyárlőrinc község közigazgatási területe szennyezés-érzékenységi szempontból a felszín 
alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. 
(III.7.) Korm. rendelet 2/1. melléklete szerint IV. „B”, azaz érzékeny kategóriába került 
besorolásra. 
 

Talaj 
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A térség mai, átlagosan 50 – 60 cm vastag talaj az elmúlt kb. 20 000 évben keletkezett. 
Nyárlőrinc térsége szerkezeti mofrológiai szempontból fiatal süllyedék-medence folyóvizi 
futóhomokos, löszös síkság. A térségre a folyóvíz eredetű, illetve szél által létrehozott formák 
jellemzőek. Domborzatát tekintve az egyenetlen síkságok csoportjában az enyhén hullámos 
síkság, és az elzárt síkság kategóriái jellemzik. A felszíni formák döntő többsége eolikus 
eredetű, potamikus kialakulások nem jellemzik. A kilúgozódás, só – felhalmozódás 
következtében szikes rétek, legelők alakulnak ki. 
 
A terület talajtakarója nem túl változatos. A kistájra tápanyagban szegény homokon 
képződött talajok, főleg a futó és humuszos homoktalajok jellemzőek. A homokhátak közötti 
laposabb térszín agyagos, szürkeagyagos öntéstalaj helyenként tőzeges képződménnyel. A 
legmélyebb fekvésű területeken szikes talajok jellemzőek, a magasabb térszíneken a 
homoktalajok az uralkodóak. 
Talajvédelem szempontjából Nyárlőrincen a defláció elleni védekezés említhető, a fedetlen 
homokterületeken fellép a talajpusztulás e formája, mely megnöveli a légszennyezést is. A 
defláció megelőzése érdekében kerülni kell a csupasz homokfelszínek, parlagok 
kialakulását, ilyen területeken a visszagyepesítést, erdősítést, mezsgyék fával, cserjével 
történő beültetését kell előtérbe helyezni. 

Zaj és rezgés 
 
Nyárlőrinc Községben a lakosság számára a legjelentősebb terhelést a 44. számú út jelenti. 
Az út mentén falusias lakóterület található. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
által meghatározott közlekedésből származó zajterhelési határérték erre az esetre nappal 6-
22 óra között 60 dB, éjjel 22-6 óra között 50 dB. Az út belterületi szakaszainak becsült távlati 
forgalmából számított zajterhelés becsült értéke LAM=61/54 dB (nappal/éjjel), ami időnként 
és helyenként nem számottevő mértékű (nappal 1-2 dB, éjjel 2-4 dB) határérték túllépést 
jelent. A zajcsökkentés passzív zajvédelmi intézkedésekkel érhető el (sebességkorlátozás, 
„csendes” aszfalt burkolat az út belterületi szakaszain, stb.). 
 

Hulladékgazdálkodás 
 
Nyárlőrinc közigazgatási területén keletkező települési (kommunális) szilárd hulladékok 
mennyisége átlagosan 611 t/év. A szilárd hulladék elszállításáról a Kecskeméti 
Városgazdálkodási Kft. gondoskodik. Közszolgáltatói szerződés keretében a hetente egyszer 
összegyűjtött hulladékot a kecskeméti hulladéklerakóba szállítja. A településen keletkező 
folyékony hulladék becsült mennyisége 70 021 m3/év. A folyékony hulladék mennyiségéből 
évente 695 m3/év mennyiséget tengelyen szállítanak el a településről, amit a Mári és Társa 
Kft. végez. Az elszállított mennyiség a Bácsvíz Zrt. kecskeméti szennyvíz fogadó állomására 
kerül. 
 
Az építési törmelék teljes mennyisége 25 t/év, amely mennyiség helyben marad, földutak 
javításánál, feltöltésénél kerül felhasználásra. 
 
A csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése nem megoldott, időszakos gyűjtés keretében 
évente egyszeri alkalommal iskolai papír- és fémgyűjtést végeznek, mennyiségére 
vonatkozó adat nem ismert. 
 

GAZDASÁG 
 
Települési környezet 
 
Infrastrukturális szempontból a település az 1896-ban megépült vasútvonallal könnyen 
elérhető (Kecskemét-Lakitelek vonalon), ami jobban bekapcsolja a települést az ország 
vérkeringésébe. Autóval, autóbusszal ugyancsak jól megközelíthető a község, a 
megyeszékhelyről a 44-es út a község mellett halad el. 
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Foglakoztatás, munkahelyteremtés 
 
Településünkön a foglalkozatási viszonyok a következők: körülbelül a munkavállalók 
harmada ingázik (elsősorban Kecskemétre), harmada helyben foglalkoztatott és harmada 
önfoglalkoztató, elsősorban a mezőgazdaságból élő őstermelő, egyéni vállalkozó. 
 
Településünkön vannak kisebb egyéni vállalkozók, de van több kisebb üzem is, amelyek 
jelentős létszámmal foglalkoztatnak munkaerőt. Fontos, hogy jó kapcsolat épüljön ki a helyi 
vállalkozókkal, hiszen az ő jelenlétük biztosítja a megélhetéshez elengedhetetlen anyagi 
forrásokat.  
Önkormányzatunk már többször vett részt közmunka pályázatokban sikeresen, illetve 
rendszeresen vannak közhasznú és közcélú foglalkoztatottai. A jövőben is igyekeznünk kell 
minden lehetőséget kihasználni erre a célra. 
 
A településen 133 a működő vállalkozások száma. A település legfontosabb cégei: 
 
- Olympos, amely 250 alkalmazottal üdítő és gyümölcslé gyártással foglalkozik, a 
- Borászat, amely 110 embert foglalkoztat üdítő, bor és pezsgő gyártással foglalkozik, és az 
- Építő és Faipari Kft. 15 alkalmazottal 
 
A községben található egy 100 férőhelyes óvoda, általános iskola, könyvtár, művelődési ház, 
továbbá a községben egy területi ellátási kötelezettségű háziorvos és házi gyermekorvos 
dolgozik. Az önkormányzat a településüzemeltetési feladatok körében igyekszik a lakosság 
számára a korszerű, XXI. századi szintű életmód kialakításához szükséges feltételeket 
megteremteni. 
 
Meglévő és tervezett infrastruktúrális hálózatok 
 
A meglévő közlekedési hálózati elemeken lényegi változtatás nem tervezett. A mai 44. 
számú 
Kecskemét-Békéscsaba főforgalmi út, mint elsődleges megközelítési irány távlatban is 
meghatározó marad. A meglévő észak-déli és kelet-nyugati irányú kapcsolatokon javít a 
Nagykőrös-Kiskunfélegyháza és a Kecskemét-Csongrád út tervezett korrekciós nyomvonala 
és burkolattal való ellátása. Az ivóvízellátás estében a kiépített hálózatról a tervezett 
beépítések ellátottak illetve elláthatók. 
 
Település szennyvízcsatornázása térségi (Kecskemét) hálózat fejlesztésével megoldható. A 
bel és külterület vízrendezésére és csapadékvíz elvezetésére külön terv készítendő és 
engedélyezendő. Energiaellátás, földgázhálózat, távközlési hálózat fejlesztése a meglévő 
hálózat fejlesztésével biztosítható. 
 
Nyárlőrinc község természeti értékei közül kiemelkedő jelentőségű a régió „fővárosától”, 
Kecskeméttől, a 44-es számú főúton kelet felé haladva 16km-re található őstölgyes. A 
község külterületén elhelyezkedő, 15ha területű erdő a Kiskunsági Nemzeti Park 
felügyeletébe tartozik. A területen alacsonyabb és magasabb térszintű tisztások, cserjések, 
elegyes és tölgyes erdőfoltok is találhatók, így rendkívül változatos élőhelyet biztosít az ott 
élő flóra és fauna világ számára egyaránt. Az erdő lombkoronaszintje átlagosan 60-65% 
záródású, legnagyobb részét kocsányos tölgy alkotja, melyhez helyenként egy-két invazív 
faj, főleg amerikai kőris társul. Cserjeszintje sűrű, néhol áthatolhatatlan, domináns faja a 
galagonya, gyepszintje a csekély lombkoronaszint záródás miatt helyenként 100%-os 
borítottságú, jellemző növénye a salamonpecsét. Az erdő gyepszintjében alföldi 
viszonylatban igazi ritkaságok is élnek, így pl. bársonyos kakukkszegfű, erdei tisztesfű, 
kétlevelű sarkvirág, tarka sáfrány. Állatvilágának érdekessége, hogy az utóbbi időben újra 
megjelent a pannon gyík. 
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Fosszilis energia 
 
A település belterületén gyakorlatilag 100%-os az ellátottság, azonban a külterületi lakások 
között vannak olyanok, amelyek nincsenek elektromos árammal ellátva. 
A gázellátottság belterületen megközelítőleg 70%-os, főleg az idősebbek nem vezettetik be a 
házukba a gázt.  A külterületi lakosok ellátása néhány kivételtől eltekintve nem megoldott. Az 
önkormányzati fenntartású intézményekben (óvoda, általános iskola 2006., egészségház, 
tornacsarnok 2008.) megtörtént a gázkazánok gazdaságosabbra való cseréje. 
Összefoglalva: 
A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt ingatlanok száma 727. Villamos energiát 1051 
háztartás használ. Vezetékes gázt 593 háztartás fogyaszt. 
 

TÁRSADALOM 
 
Nyárlőrinc Község Bács-Kiskun Megye észak-keleti részén, annak keleti közigazgatási 
határán helyezkedik el. Budapesttől 103 km, Kecskeméttől 18 km és Kiskunfélegyházától 32 
km távolságban, a Duna-Tisza közi Homokhátság területén található. 
Nyárlőrinc község adatai: 
 
- Terület: 6636 ha, 
- GPS koordináták: 46,85967, 19,87650 
- EOV koordináták: 713214, 168713 
 
Szomszédos települések: Kecskemét, Szentkirály, Lakitelek, Tiszaalpár. A településnek 
közlekedési csomópont jellege nincs, Kecskemétről keletre a 44. számú főközlekedési úton, 
vagy vasúton a Kecskemét-Kunszentmárton vonalon közelíthető meg. Nyárlőrinc a dél-alföldi 
régió, ezen belül a Kecskeméti Kistérség tagja. 
 
Nyárlőrinc lakónépessége 2321 fő (2010. évi népszámlálási adatai szerint), a halálozások 
száma (24) meghaladja az élve születések számát (22), a belföldi vándorlási különbözet is 
negatív tendenciát mutat (-16). A lakosság egy része főfoglalkozásként, más része 
kiegészítő tevékenységként foglalkozik mezőgazdasági termeléssel. A lakosság 7-14 éves 
korcsoportba tartozó – általános iskolai oktatással érintett - része 231 fő, túlnyomó 
többségben van a 26-62 éves korosztály (1296 fő) (A demográfiai adatok a 2010. évi 
népszámlálás adatai.). 

 
KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, FELADATOK 

 
A környezetvédelmi program célja a települési környezet megóvása, a természeti 
erőforrásokkal való átgondolt gazdálkodás, a fenntartható fejlődés biztosítása, a település 
környezetterhelésének csökkentése. A környezetterhelés csökkentése által hozzájárulás a 
regionális, illetve a globális környezeti problémák enyhítéséhez és a településlakók 
életminőségének javításához. Ehhez szükséges a stratégiai feladatok meghatározása, az 
eszközrendszerek megteremtése. A célkitűzések megvalósításának tudományos, gazdasági, 
kulturális és szociális elemei egyaránt vannak, illetve rövid-, közép-és hosszú távú célokat 
egyaránt tartalmaz. A célállapotok kijelölése és tisztázása önmagában nem jelent 
értéksorrendet, ezért prioritásokat szükséges kialakítani. 
 
A legfőbb, általános célkitűzések a következők: 
 
- A rongálódott környezeti állapot helyreállítása. 
 
- A környezetkárosító hatások megelőzése, megszüntetése. 
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o Különös hangsúlyt kell fektetni a program során, a Nyárlőrincen még meglévő táji, 
természeti és kulturális értékek megőrzésére és fejlesztésére. Ezek átlagos mértékben még 
rendelkezésre állnak, és ezek az erőforrások képezik az alapját a település jövőbeni 
fejlődésének. 
 
- Az emberi egészséget veszélyeztető káros hatások megelőzése, illetve mérséklése. 
 
o A program alapvető célkitűzése a település lakosságának egészségét, gazdasági és 
társadalmi jólétét biztosítani, azaz életminőségén javítani. Ezt a célt azonban csak az emberi 
egészséget károsító, veszélyeztető hatások megelőzése, csökkentése, megszüntetése, 
illetve a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzése, javítása és 
helyreállítása által lehet megvalósítani. A természeti erőforrásokkal való hatékony, 
környezettudatos gazdálkodás végzésének elősegítése. 
- Megújuló energiaforrások alkalmazásának vizsgálata. 
 
- Lakossági szemléletformálás és környezeti nevelés. 
 
o Ahhoz, hogy a program elfogadottá és megvalósíthatóvá váljon a helyi társadalom és 
döntéshozók szemléletének a fenntartható fejlődés irányába kell megváltoznia, amelynek 
legfontosabb eleme a teljességre törekvő szemléletmód, a környezet és fejlődés, illetve a 
gazdaság, társadalom és környezet ügyeinek együttes kezelése. 
 
o Az egyes szervezetek által birtokolt ismeretek parciálisak, melyekből nem áll össze a 
környezeti történéseket átfogó teljes kép. Ennek eredménye, hogy a helyi lakosság és a helyi 
szintű döntéshozók nem ismerik a helyi és a tágabb környezetük állapotát, természeti 
erőforrásaikat, azok potenciálját. Az ifjúság nem ismeri a globális történéseket, a helyi 
környezet állapotát, nincsenek tisztában a gazdasági, társadalmi folyamatok és a környezeti 
kérdések összefüggéseivel. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
 
Cél: 
- A település jó minőségűnek mondható levegőtisztasági-állapotának fenntartása. 
- A talaj-eredetű porterhelés csökkentése. 
- A fűtésből származó légszennyezés mérséklése. 
- A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése. 
- Az ipari eredetű szennyezőanyag kibocsátások megelőzése, csökkentése. 
 
Feladat: 
- Fel kell tárni a közlekedési infrastruktúra fejlesztését érintő programok és tervek 
(közlekedésfejlesztési koncepció, területrendezési terv stb.) várható (közép és hosszú távú) 
hatásait a közlekedésre és az érintett településrészek levegőjének minőségére. A 
hatástanulmány eredményei, és tapasztalatai alapján módosítani kell a terveket, hogy azok 
megvalósulása ne okozza a környezeti levegő minőségének romlását. 
- A kerékpáros közlekedést vonzóvá, kényelmessé és biztonságossá kell tenni a lakosság 
számára ahhoz, hogy valóban növekedjen e közlekedési mód részaránya a települési 
közlekedésben. Összefüggő kerékpárút hálózatot kell kialakítani a községben, amely kifelé 
csatlakozik a fontosabb pihenőterületekhez. Emellett meg kell teremteni a kerékpárok 
tárolásának, őrzésének feltételeit: Kerékpártárolók: közterületek, oktatási és 
közintézmények, parkolók, Kerékpár megőrzők: közparkok 
- Jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek a lakosság által egyedi fűtésű 
berendezésekben és nyílt téren elégetett műanyag, gumi és egyéb (laminált lemez, pozdorja 
bútorelemek, stb.) hulladékokból felszabaduló toxikus és rákkeltő anyagok. Az 
információhiány és a tájékozatlanság miatt ezek égetése általánosan előfordul. A jelenség 
visszaszorítása érdekében közérthető tájékoztató anyagokat kell létrehozni a szükséges 
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ismeretekről és helyi rendeletekről. Azokat minden háztatásba el kell juttatni. Az 
információkat a médiákon keresztül is kell kommunikálni, ill. az interneten keresztül is közzé 
kell tenni. 
 
Vízvédelem 
 
A felszín alatti vizek minőségével kapcsolatos célok 
- Felszíni víztározó létesítése, vizes élőhelyek helyreállítása 
- Csurgalékvizek, csapadékvizek gyűjtése és víztározóba történő tározása 
- Korábbi 2-3 ha-os halas tó meder felszíni víztározónak történő átalakítása 
 
Cél: 
- Ivóvízbázis-védelem fejlesztése. 
- A nitrát-terhelés csökkentése. 
- A földtani közeg, a felszín alatti vizek további terhelésének elkerülése. 
- A vízháztartás egyensúlyának kialakítása és megőrzése érdekében a felszín alatti 
vízkészletek felhasználásának mérséklése. 
- A sérülékeny vízbázisok területén a védősávok és védőidomok fokozott ellenőrzése, 
védelme. 
- Meglévő monitoring kutak feltérképezése 
Feladat: 
- Az élővizekbe és a használaton kívüli kutakba a szennyvízbekötéseket fel kell tárni, és meg 
kell szüntetni. 
- A szennyvízcsatorna hálózatot teljesen ki kell építeni. 
- Biológiai szennyvíztisztító telepet megépült, de meg kellene vizsgálni a tisztított szennyvíz 
élővízbe bocsátásának kiváltását szolgáló technológiai megoldások megvalósíthatóságát is. 
- A tisztított szennyvíz (120 m3/nap) nyárlőrinci csatornába történő elvezetése illetve helyi 
víztározón keresztül történő vízkezelés megoldása. 
- A víztározó adta lehetőséggel a környező öntözőrendszerek visszaállítása gyümölcsösök, 
ültetvények öntözése vállalkozói kezdeményezések támogatásával. 
- A szippantott szennyvíz leürítéseket ellenőrizni kell, az illegális leürítéseket fel kell 
számolni. 
- A takarékos vízhasználat lehetőségének, alternatíváinak megteremtése és ösztönzése a 
lakosság és a közületi fogyasztók számára. A vízkészletek mennyiségi védelmének 
leghatékonyabb eszköze a vízfogyasztás racionalizálása. Ez egyrészt történhet víztakarékos 
berendezések, szerelvények alkalmazásával, másrészt esővíz ill. csapadékvíz 
felhasználásával a nem ivóvíz minőségű vizet igénylő szükségletek ellátására. 
- A csapadékok lemossák az útburkolatot, a csapadékvízzel jelentős mennyiségű hordalék, 
olaj, só, szerves- és nehézfém mikroszennyező kerül a felszíni vizekbe. A terhelés 
csökkentése érdekében mérsékelni kell az utakra kijuttatott só mennyiségét, környezetbarát 
síkmentesítési technológiákat kell alkalmazni. 
 
Zöldterület-gazdálkodás 
 
Cél: 
- Szebb és jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező települési környezet kialakítása és 
fenntartása. 
- A település zöld felületének felmérése a beépítettségi százalékhoz viszonyított növelése 
 
Feladat: 
- Zöldterületek mennyiségének megőrzése, növelése, parkosítás. 
- Utak melletti védőfásítások, zöldsávok megvalósítása. (A talaj defláció elleni védelmét is 
biztosítják, emellett „ökofolyosót” képezve a zöldhálózat fontos elemei.) 
- Meglévő zöldfelületek minőségének javítása, a lakossági igényekhez való igazítása. 
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- Virágos területek megnövelése (pl.: iskolai, óvodai program segítségével, lakosság 
bevonásával) 
- Játszóterek létesítése, meglévők fejlesztése. 
- Mezőgazdasági művelés alá vont területek szélein fasorok, védősávok telepítésének 
ajánlása a tulajdonosok irányába. 
 
Közlekedés 
Cél: 
- Kül- és belterületi úthálózat fejlesztése. 
 
Feladat: 
- Forgalomtechnikailag nem megfelelő csomópontok átépítésének kezdeményezése. 
- Járdaépítés. 
- Parkolók létesítése. 
- Közlekedésbiztonság növelése, forgalomcsillapítások bevezetése. 
- Meglévő utak korszerűsítése, szilárd útburkolat kialakítása. 
- Új útszakaszok tervezésénél a természeti területek figyelembevétele (ökológiai hálózat). 
- A kerékpárút-hálózat kistérségi szinten történő megtervezése, pályázat benyújtása. 
 
Hulladékgazdálkodás 
Cél: 
- Illegális hulladéklerakók felszámolása. 
- Környezetterhelés csökkentése. 
- A hulladékok keletkezésének megelőzése. 
- A keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése. 
- A hasznosítási arány növelése. 
- Korszerű hulladékkezelés és –hasznosítás kialakítása. 
 
Feladat: 
- Települési – kistérségi – hulladékgazdálkodási tervben szereplő előírások teljesítése. A 
helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata során elemezni kell a kijelölt célprogramok 
megvalósulását, illetve a végrehajtás hiányosságainak okait. Adott esetben új 
célprogramokat kell kijelölni, illetve tekintettel kell lenni az országos és területi 
hulladékgazdálkodási tervek felülvizsgálatának eredményeire is. 
- Az országos jogi szabályozás és a hulladékgazdálkodási tervezés folyamatos módosulása, 
illetve a helyi igények nyomán szükséges több helyi rendelet módosítása, illetve az újabb 
rendeletek megalkotása a hulladékgazdálkodás területén (pl. elhagyott hulladék, biológiailag 
lebomló hulladékok, szelektív hulladékgyűjtés). A helyi közszolgáltatásokra vonatkozóan 
önkormányzati rendelet megalkotása, a meglévők felülvizsgálata. (A rendelet-tervezetet a 
területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre 
véleményezés céljából be kell nyújtani!) 
- Az önkormányzati oktatási és kulturális intézményi hálózaton keresztül lehetőség van a 
keletkező hulladékmennyiség csökkentését szolgáló, a helyi hulladékgazdálkodási tervben 
részletezett nevelési és szemléletformálási programok teljesítésére 
 
Zaj- és rezgés elleni védelem 
 
Cél: 
- A település zajforrásainak felmérése 
 
Feladat: 
- Zaj és rezgésvédelmi helyi rendelet kiadása 

 
*** 
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6.2.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 

 
Pap Sándor polgármester: Az egyesülési jogról, valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló törvény hatályon kívül helyezése, és helyettük az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvény elfogadása újraszabályozza a nonprofit szervezetek 
alapítását, működését, megszűnését, és ennek megfelelően szükségessé vált az 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának melléklet szerinti 
módosítása. 

Kéri a Képviselő-testülettől az Alapszabály módosításának elfogadását, az 
előterjesztés ismertetése szerint. 
 

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

 
66/2013. (IV. 22.) Kt. határozat 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
Alapszabályának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályát – a 
határozat mellékletében jelzett módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglaltak szerint - elfogadta. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Melléklet a 66/2013. Kt határozathoz 
 
 

„ARANYHOMOK” 

KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI 

EGYESÜLET 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - 
 

Kecskemét, 2012. április 12. 
 
 

 

PREAMBULUM 

 
Alapító önkormányzatok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései 
alapján az önkormányzatok közötti együttműködés továbbfejlesztése, a kistérségi érdekek 
határozottabb képviselete, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési, 
vidékfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása céljából kistérségfejlesztési 
egyesületet hoztak létre, amelynek jelen Alapszabályát az egyesülési jogról, a 
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közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően az 
alábbiak szerint aktualizáltak: 
 

I. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE 

 
„ARANYHOMOK” Kistérségfejlesztési Egyesület 

 

II. AZ EGYESÜLET RÖVIDÍTETT NEVE 

 
„ARANYHOMOK” Egyesület 

 
 

III. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE 

 
 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.: 144. 
 

IV. AZ EGYESÜLET TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI 

 
1. Az Egyesület telephelyei: 

6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 
6000 Kecskemét, Balaton u. 19. 
 

2. Az Egyesület fióktelepei: 
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. 
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1. 

 

V. AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét 

 Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Lajosmizse 

 Kerekegyháza Nagyközség Önkormányzata Kerekegyháza 

 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Lakitelek 

 Ágasegyháza Község Önkormányzata Ágasegyháza 

 Ballószög Község Önkormányzata Ballószög 

 Felsőlajos Község Önkormányzata Felsőlajos 

 Fülöpháza Község Önkormányzata Fülöpháza 

 Helvécia Község Önkormányzata Helvécia 

 Jakabszállás Község Önkormányzata Jakabszállás 

 Kunbaracs Község Önkormányzata Kunbaracs 

 Ladánybene Község Önkormányzata Ladánybene 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzata Nyárlőrinc 

 Orgovány Község Önkormányzata Orgovány 

 Szentkirály Község Önkormányzata Szentkirály 

 Tiszaug Község Önkormányzata Tiszaug 

 Városföld Község Önkormányzata Városföld 

 

VI. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS  
AZ ÁLTALA FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK 
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1. Az Egyesület célja: 
1.1.  - a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez 

kapcsolódó tevékenységek koordinálása,  
- hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatírás, 

pályázatkiírás, 
- Euroatlanti integráció elősegítése, 
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,  
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
- nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, 
- területfejlesztés, 
- agrárstruktúra- és vidékfejlesztés, 
- környezetvédelem, 
- természet és állatvédelem, 
- kulturális örökség megóvása, 
- turizmusfejlesztés, 
- mikro- kis- és középvállalkozások támogatása, 
- közös területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása. 

 
A fenti célok megvalósítása érdekében: 
- közös pénzalapot hoz létre, 
- közreműködik az egy önkormányzat teherbíró képességét meghaladó innovatív 

beruházások megvalósításában,  
- közreműködik a kistérség viszonylag homogén gazdasági-társadalmi helyzetéből 

adódó speciális problémák megoldásában, 
- támogatja – az együttműködésből származó összehangolt tervezés nyújtotta 

előnyök kihasználásával – az egységes kistérségi menedzsment érvényesítését,  
- támogatja a kistérség nagyobb térségek együttműködéséhez történő integrációját. 

 
1.2. Az Egyesület által folytatott tevékenységi körök TEÁOR ’08 szerinti besorolása a 

következő: 

Az Egyesület főtevékenysége: 

 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 

További tevékenységek: 
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás 
02.40 Erdészeti szolgáltatás 
10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
32.99 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 
47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 
47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
47.61 Könyv-kiskereskedelem  
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
47.64 Sportszer-kiskereskedelem  
47.65 Játék-kiskereskedelem  
47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 
47.77 Óra-, ékszer-kiskereskedelem  
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=0141
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=0142
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2223
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5227
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5227
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5247
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5247
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
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47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 
47.82 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme 
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
49.41 Közúti áruszállítás 
49.42 Költöztetés 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
58.11 Könyvkiadás 
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.13 Napilapkiadás 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
58.21 Számítógépes játék kiadása 
58.29 Egyéb szoftverkiadás 
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 
60.10 Rádióműsor-szolgáltatás 
60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
61.10 Vezetékes távközlés 
61.20 Vezeték nélküli távközlés 
61.90 Egyéb távközlés  
62.01 Számítógépes programozás 
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás 
62.03 Számítógép-üzemeltetés  
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
62.01 Számítógépes programozás 
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
63.12 Világháló-portál szolgáltatás 
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
69.10 Jogi tevékenység 
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
73.12 Médiareklám 
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 
74.10 Divat-, formatervezés 
74.20 Fényképészet 
74.30 Fordítás, tolmácsolás 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése 
77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
77.40 Immateriális javak kölcsönzése 
78.10 Munkaközvetítés 
78.20 Munkaerőkölcsönzés 
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás  
79.11 Utazásközvetítés 
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79.12 Utazásszervezés 
79.90 Egyéb foglalás 
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.91 Követelésbehajtás 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.42 Felsőfokú oktatás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
85.52 Kulturális képzés 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
94.12 Szakmai érdekképviselet 

 
Az Egyesület cél szerinti közhasznú tevékenységi körei az alábbiak: 
 

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
94.12 Szakmai érdekképviselet 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

 
2.) Az Egyesület az Ectv. VII. fejezete szerint működő közhasznú szervezet, amely 

közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt alábbi közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek. 
 

3.) A fenti célok megvalósítása érdekében az Egyesület együttműködik minden 
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérése 
érdekében munkálkodik. 

 
4.) Az Egyesület jogi személy. 
 
5.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak támogatást nem nyújthat, megyei, 
helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, nem támogat. 

 Az Egyesület politikai tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni. 
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6.) Az Egyesület működése során gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, 

együttműködik nemzetközi, országos és helyi hasonló célú egyesületekkel, társadalmi 
szervezetekkel. 

 

VII. AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 
1.) Az Egyesület rendes tagjai az V. pontban megjelölt alapító önkormányzatok. Rendes tag 

lehet továbbá minden más önkormányzat is, amelynek képviselőtestülete – 
határozatban – kinyilvánítja belépési szándékát, elfogadja az Egyesület alapszabályát, 
részt vesz az Egyesület munkájában és fizeti a megállapított tagsági díjat. 

 
2.) Pártoló tag lehet minden más természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági és társadalmi szervezet, amely elfogadja az Egyesület 
alapszabályát és a meghatározott célok megvalósítását anyagilag is támogatja. 

 
3.) A rendes tagok évente a lakosságszám és a Taggyűlés által egy főre meghatározott 

tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni, melynek 
összege 2013-ban 110,- Ft/fő. A tagsági díjat minden év március 31-ig kell befizetni. 

 
4.) A tagönkormányzatokat az Egyesületben a mindenkori polgármesterek, vagy a 

Képviselőtestület által a polgármesterek helyettesítésére megbízott személyek 
képviselik. 

 
5.) Az Egyesület a kitűzött célok megvalósításához – külön megállapodások alapján – 

igénybe veszi és koordinálja a kistérség más gazdasági és társadalmi szervezetei 
közreműködését. 

 
6.) A tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek egyenlő jogokkal vesznek részt az 

Egyesület Taggyűlésén. Őket azonos szavazati jog illeti meg, választók és 
megválaszthatók bármely tisztségre. Jogosultak az Egyesület könyveibe és egyéb 
irataiba betekinteni és felvilágosítást kérni, illetve az Egyesület bármely szervének 
törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt 
megtámadni. 

 
7.) A tagság megszűnik: 

 a tagönkormányzat jogutód nélküli megszűnésével, 

 az Egyesület megszűnésével, illetve feloszlatásával, 

 az Egyesületből való kizárással, 

 kilépéssel. 
 a./ Kilépéssel lehet megszüntetni a tagságot a naptári év végével, feltéve, hogy ezen 

szándékát az önkormányzat /tag/ előtte legalább 3 hónappal az Egyesületnek 
bejelentette. A kilépés időpontjáig eleget kell tennie a tagságból eredő 
kötelezettségeinek. 

 b./ Kizárással szűnik meg a tagság: 

 az Alapszabály súlyos megsértése esetén, 

 ha a tag, vagy képviselője a tagsági jogokkal visszaél és ezzel bíróilag megállapított 
jogtalan előnyt szerez, másoknak kárt okoz, 

 tagdíj-fizetés és egyéb kötelezettségeinek a határidő lejárta után írásbeli 
figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget. 
A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag írásban kezdeményezheti. A 
kizárásról a Taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel nyílt szavazással dönt. 

 

VIII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
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1.) Az Egyesület szervei: 
 
A.) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok /képviselőik/ összességéből álló Taggyűlés. 

 A Taggyűlés ülése nyilvános. A Taggyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben 
jogosult dönteni. 

 A Taggyűlésen az Egyesület pártoló tagjainak, valamint a meghívott szakértőknek 
tanácskozási joguk van.  

 Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik: 
- döntés a közös beruházások megvalósításáról, 
- döntés a közös céltámogatási kérelmek, pályázatok benyújtásáról, 
- az Egyesület szervezetének és működésének meghatározása, 
- az Egyesület éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása,  
- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ezzel egyidejűleg 

közhasznúsági melléklet készítése és elfogadása az Ectv. 29. § (3) – (7) 
bekezdése szerint; 

- az alapszabály módosítása, elfogadása 
- döntés tagok felvételéről, illetve kizárásáról, 
- a tisztségviselők /Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottsági Elnök és tagok/ 

megválasztása, visszahívása, 
- Egyesületi Titkár kinevezése, visszahívása 
- döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, 

feloszlásának kimondása. 
 

B.) A Taggyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 4 év időtartamra, 4 főből álló 
(1 elnök és 3 elnökhelyettes) Elnökséget választ. 
 
Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az Egyesületet az Elnök akadályoztatása vagy 
távolléte esetén – a megválasztott elnökhelyettesek közül – Tiszakécske Város 
Önkormányzatának polgármestere képviseli. Két Taggyűlés közötti időben az Elnökség 
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe. 
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Taggyűlésen köteles beszámolni. Az Elnökség 
ülését a Titkár hívja össze, lehetőleg írásban úgy, hogy az írásbeli meghívó a tagokhoz 
az ülés időpontja előtt legalább 5 nappal megérkezzen. Sürgős vagy indokolt esetben 
telefonon, faxon is értesíthetőek a tagok, ebben az esetben 5 napnál korábbra is 
összehívható az ülés. 

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. 

Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az Elnökség működésének szabályait – a taggyűlésre vonatkozó szabályokat alapul 
véve – maga állapítja meg. 

 
C.)A Taggyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, 4 év időtartamra 3 főből álló – 

1 Elnök és 2 tag – Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság közvetlenül a 
Taggyűlésnek van alárendelve, annak köteles évente beszámolni. 
A Felügyelő Bizottság ülését annak Elnöke hívja össze. 
A Felügyelő Bizottság működésére az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni; ezen túlmenően működésének szabályait maga állapítja meg. 
 

2.) Az Egyesület alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat a Titkár gyakorolja. 
 

IX. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE 

 
1.) A Taggyűlés és az Elnökség: 
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- Taggyűlést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal kell tartani. 
- Rendkívüli ülést kell tartani, ha 

a) azt a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri, 
b) a bíróság elrendeli. 

- A Taggyűlést az Elnök hívja össze úgy, hogy a Taggyűlés üléseire szóló és a 
napirendet is tartalmazó meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal meg 
kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának. 

- A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Ha az 
ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy azt az eredeti napirenddel 
30 napon belül ismételten össze kell hívni. Ekkor a Taggyűlés a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. 

- A Taggyűlés döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
- Szavazategyenlőség esetén a téma tárgyalását tovább kell folytatni. Ismételt 

szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 
- A Taggyűlés döntései során mindenkor köteles biztosítani az önkormányzati jogok 

érvényesülését, a tagok egyenjogúságát és igényelni a tagok aktív 
közreműködését. 

- Az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót és a 
közhasznúsági jelentést mellékletet – a hozott határozattal – minden évben meg 
kell küldeni a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek. 

- Mind a Taggyűlés, mind az Elnökség, mint a Felügyelő Bizottság üléséről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottaknak a lényegét, míg a hozott 
határozatokat szó szerint rögzíti.  A taggyűlés határozatainak számozása 
évenként kezdődik folyamatos arab sorszámozással, a határozatok jelölése: 
……../…..év/…..hó/….nap/ sz. Taggyűlési Határozat. A taggyűlési 
jegyzőkönyvet aláírja a levezető Elnök és a Taggyűlés által erre kijelölt 1 
hitelesítő tag, az Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet annak minden 
tagja, míg a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnök és 
1 hitelesítő tag. 

- Az Egyesület Titkára a Taggyűlés által hozott határozatokat köteles 
haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A Titkár köteles az Elnökség 
által hozott döntések nyilvántartását napra készen vezetni, amely nyilvántartásból 
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya. 

- A Titkár köteles a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat – amelyek 
bármely tagot vagy harmadik személyt érintenek – a döntés meghozatalát követő 
15 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek 
megküldeni. 

- A számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznú melléklet jóváhagyását 
kivéve a tagok Taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az Elnökség által 
ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 5 napos határidő kitűzésével írásban 
kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az 
utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.  
A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 
napon belül a Titkár írásban tájékoztatja.  
E pont alkalmazásában az írásbeliségnek megfelel a faxon vagy e-mailen (tag 
képviselője által aláírt és scannelt nyilatkozat csatolásával). 
Ha bármelyik tag kéri, a Taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet 
megtárgyalására. 

- Az Egyesület működésével kapcsolatos döntéseket, határozatokat köteles a 
Titkár a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggeszteni a döntés 
meghozatalát követő 8 napon belül, 5 munkanap időtartamra.  
Az Egyesület vállalja, hogy a honlapján az éves beszámolót és a 
közhasznúsági mellékletet közzéteszi, továbbá az Interneten keresztül 
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biztosítja, hogy a nyilvánosság folyamatosan értesüljön az Egyesület 
tevékenységéről. 

- Ezen kívül egyedi döntés alapján a helyi vagy megyei sajtó útján is közzé tehetők 
a fontosabb határozatok, döntések. 

 
2.) A Felügyelő Bizottság:  
 A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. 
 Feladatai: 

 ellenőrzi az Alapszabály és az Egyesületekre vonatkozó jogszabályok szerinti 
működést, gazdálkodást, a Taggyűlés határozatainak végrehajtását, 

 ellenőrzési tapasztalatairól évente beszámol a Taggyűlésnek, 

 a szervezet gazdálkodásának, folyamatos, időszakonkénti visszatérő vizsgálata, 

 az éves költségvetés tervezetének véleményezése, 

 az éves pénzügyi zárás vizsgálata,  

 írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról a 
Taggyűlés részére, 

 célzott vizsgálatok lefolytatása. 

- Feladatának ellátása során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az 
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tevékenysége 
kiterjed a gazdálkodás célszerűségének a vizsgálatára is. 

- A Bizottság működésének szabályait maga határozza meg. 
- A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Taggyűlést tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület 

érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult Egyesületi Taggyűlés döntését teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
- Az intézkedésre jogosult Egyesületi Taggyűlést a Bizottság indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén az Egyesületi Taggyűlés összehívására a Bizottság is jogosult. Ha az arra 
jogosult Egyesületi Taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

- A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától 
számított 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági 
tag, írásban köteles tájékoztatni. 

- A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 

3.) A tisztségviselőkre és a Titkárra vonatkozó közös szabályok: 
Az Egyesület tisztségviselőit (Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottság Elnöke és 
tagjai) és a Titkárt az Egyesület legfőbb szerve választja meg. 
Tisztségviselő (Elnök, Elnökhelyettes, Felügyelő Bizottság Elnöke és tagja) csak 
Egyesületi tagönkormányzatot képviselő polgármester lehet. A tisztségviselőket a 
Taggyűlés – ha feladataikat nem megfelelően látják el – visszahívhatja. 

Az Egyesületi Elnököt, Elnökhelyetteseket a Taggyűlés 4 éves időtartamra egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek 
közül választja.  

A Titkárt a Taggyűlés nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az 
Elnökség gyakorolja. A Titkár munkájáért díjazásban részesülhet. 
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 A tisztségviselők és a Titkár az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége 
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által 
hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott 
károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

 Megszűnik a tisztségviselői megbízás: 
a.)  a megbízás időtartamának lejártával, 
b.)  visszahívással, 
c.)  törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
d.)  lemondással, 
e.)  elhalálozással. 

 A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 
hatvanadik napon válik esedékessé, kivéve, ha a legfőbb szerv az új tisztségviselő 
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a 
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni. 

 A Taggyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) a határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki  
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerve elnöke vagy tagja 

(ide nem értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget 
nem tölthetnek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak 
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást – , illetve  

d) az a) − c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak  megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig – , 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 

tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________37.

N y á r l ő r i n c , 2013. április 22. napján. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

A tisztségviselők feladatukat díjazás nélkül látják el. 
 

X. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 
 Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik: 

- a tagok által befizetett tagdíjak, 
- a pártoló tagok hozzájárulásai, befizetései, 
- meghatározott feladatokra leadott céltámogatások, különböző pályázatokon 

elnyert támogatások, 
- a működés során keletkezett egyéb bevételek, 
- az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytat. 

Vállalkozási tevékenységet azonban csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozási tevékenységből 
befolyó összeget a tagok nem osztják fel, hanem a közhasznú cél elérése 
érdekében használják fel, a közhasznú célra fordítják. 

- a könyvelési, ügyviteli feladatokat külön megbízás alapján – szolgáltatás 
formájában – könyvelő igénybevételével látja el. 

 

XI. KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK 

 
1.) Az Egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú. 
 
2.) Az Egyesület tagjain kívül bármely magán és jogi személy is részesülhet a közhasznú 

szolgáltatásokból. 
 
3.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

  
4.) Az Egyesület nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni 
adománnyal csatlakozhat. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a 
szokásos piaci áron nyilvántartásba veszik. 

 
5.) A vezető szervek tagjaival, valamint a tisztségviselőkkel kapcsolatos 

összeférhetetlenségre az Ectv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

 
6.) Az Egyesület hivatalos iratainak kezelése az Egyesület székhelyén, az Egyesület 

irodájában történik és kerül elhelyezésre. Az iratokba való betekintés a Taggyűlés 
tagjainak bármikor, külső érdeklődőnek írásban egyeztetett időpontban lehetséges, ha 
az nem sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat, illetve az 
Egyesület érdekeit. Az iratbetekintésnél az Egyesület Titkárának jelen kell lennie. 

 
7.) Az Egyesület nyilvánosságra hozza a szolgáltatásainak igénybevétele módjáról szóló 

tájékoztatót is. A nyilvánosságra hozatal a helyi média útján történik, valamint 
közzéteszik az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán.  

 
8.) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely 

nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és 
működésének fenntartását. 
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XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1.) Az Alapítók nevében az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület megalakulását követően 

a bírósági nyilvántartásban vétel érdekében eljárni. Az Egyesület a bírósági 
nyilvántartásba vétellel jön létre. A közhasznú szervezetté minősítést a nyilvántartásba 
vétel iránti kérelemmel egyidejűleg kéri. Az alapítók jelen Alapszabályt az Egyesület 
székhelyén elhelyezett hirdető táblán közzé teszik 

 
2.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, elsősorban az 

egyesületekről, a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

 
Jelen okirat egységes szerkezetbe foglalására a Preambulum, a IV. fejezet, a VI. fejezet 
1.2. és 2. pontok, az 5. pont, a VII. fejezet 1., 3., 7. pontok, a VIII. fejezet 1. A) és B) 
pontjai módosítása, a 2. pont törlése, a 3. pont módosítása, a IX. fejezet pontjai, a XI. 
fejezet 3. és 8. pontja módosítása és új, XII. fejezet beiktatása miatt került sor. 

 
*** 

 
6.3.) Lomtalanítási díj megfizetése 
 
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzat ebben az évben is szeretne 
lomtalanítást tartani a községben, ezért megkereste a Városgazdasági Kft-t az 
időpont egyeztetésével kapcsolatban. A lomtalanítás május 17-én lenne és ugyan 
úgy mint az elmúlt évben 100 kg-ig ingyenesen, 100 kg felett pedig 1.000,- Ft plusz 
ÁFA egyszeri díj megfizetése ellenében vinnék el a lomot. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek 100 kg felett 
összegyűlt lom esetében egységesen 1.000,- Ft + ÁFA egyszeri díj megfizetését 
legkésőbb 2013. május 16-án 15 óráig. 
 

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

 
67/2013.(IV. 22.) Kt. határozata 
Lomtalanítási díj megfizetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése 
alapján a 2013. május 17-én sorra kerülő lomtalanítás során 
100 kg alatt ingyenesen, 100 kg felett összegyűlt lom esetében 
egységesen 1.000,- Ft + ÁFA egyszeri díj megfizetése 
ellenében kerül elszállításra a lom. 

Az egyszeri díjat előre kell befizetni a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában, legkésőbb 2013. május 16-án 15 óráig. 
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Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


