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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22-
én 14 órakor megtartott üléséről. 

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

Istvánné, Hajagos Antal, Túri István és Vas Ildikó képviselők. 
 
Távol van: Kiss Ferenc képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 

 
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 pont elfogadását: 
 

1.) A filmforgatási célú közterület-használat szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
151/2013. (X. 22.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A filmforgatási célú közterület-használat szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Egyebek 
 

1.) A filmforgatási célú közterület-használat szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 

 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó 
előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóban annyival szeretné 
kiegészíteni, hogy a rendelet megalkotása kötelező, ennek elmulasztása 
törvénysértő magatartásnak minősül. 

Javasolja a képviselő-testületnek  a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a 
pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a filmforgatási célú közterület-használat szabályairól szóló rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 

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

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2013. (X. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A FILMFORGATÁSI CÉLÚ KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja és a (2) bekezdésben meghatározott jogalkotói 
hatáskörben eljárva, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi. II. törvény 34. § (5) 
bekezdésében és a 37. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
A rendelet területi hatálya Nyárlőrinc Község közigazgatási területére terjed ki. 
 

2. § 
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A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás 
forgatása céljából való igénybevételére terjed ki. 
 

3. § 
 
A rendelet személyi hatálya a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozásra terjed ki. 
 

II. 
A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAI 

4. § 
 
A közterület használója köteles az igénybevett területet és annak közvetlen 
környékét folyamatosan tisztán tartani, a szemét elszállításáról gondoskodni. 
 

5. § 
 
A közterület használója köteles a szerződést, valamint a tevékenység folytatásához 
szükséges és az adott tevékenység folytatására jogosultságot igazoló 
dokumentumokat a helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre 
felmutatni. 
 

6. § 
 
A filmforgatást akadályozó, de a közterület használónak nem felróható, valamint 
rendkívüli természeti esemény esetén, az adott közterületre vonatkozóan 
érvényesen létrejött hatósági szerződéssel rendelkező részére az akadály 
megszűnését követő 8 napon belül a közterület-használatot biztosítani kell. 
 

III. 
KÖZTRÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE ÉS KIFIIZETÉSÉNEK MÓDJA 

7. § 
(1) A közterület használatáért díjat kel fizetni, melynek mértékét e rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

(2) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül kötelező megfizetni. 

(3) Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből 
számított vetület alapterületét kell figyelembe venni, minden megkezdett m2-t 
egész m2-ként kell figyelembe venni. 

 
IV. 

DÍJMENTESSÉG 
8. § 

 
Nem kell díjat fizetni: 

a) oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, 
b) filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások 

forgatásához szükséges közterület-használat esetében. 
 

V. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
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9. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

1. számú melléklet 
 
 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatának díjai a használat célja szerint 

 
 

 
Közterület 

megnevezése 

Forgatási helyszín Technikai 
kiszolgálás 

Stáb parkolás 

Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 

A település 
külterületi része 

150 100 100 

A település 
belterületi része 

200 100 100 

 
*** 

 
2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet 

megalkotása 
 
Pap Sándor polgármester: Megkérdezi Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatosan szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testületi tagok az előterjesztést megkapták. (Mellékelve 
az írásos anyag.) Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 

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

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2013. (X. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A KIADÁSOK KÉSZPÉNZBEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉRŐL 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával 
élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 
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1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Nyárlőrinc Község Önkormányzatára valamint az 
irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézményre. 
 

2. § 
 
(1) Az intézmény házipénztárából következő kiadások teljesíthetők készpénzben: 
 

a) személyi juttatások, 
- készpénzelőleg, 
- utazási költségtérítés, bérlet, 
- közhasznú foglalkoztatottak munkabére, 

b) postai kézbesítés, 
c) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, 
d) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, 
e) reprezentáció, 
f) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, 
g) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 
h) jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összegig történő kifizetés, 
i) társadalmi ünnepek és községi rendezvények kiadása. 
 

(2) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalnál az (1) bekezdésben foglalt eseteken 
felül a jegyző egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés. 

 
3. § 

 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

*** 
 
3.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelettel kapcsolatos 
előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan is 
kaptak anyagot. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóban annyival szeretné 
kiegészíteni, hogy ennek a rendeletnek a megalkotás is kötelező feladat. 

Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Szintén javasolja a képviselő-testületnek az 
előterjesztés szerint a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________7. 

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

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

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2013. (X. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS SZABÁLYAIRÓL 
 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143. § (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a Möt. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya Nyárlőrinc Község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) Nyárlőrinc Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot 
megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.  

 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 
közterület. 

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév. 

3. Házszám: olyan számmal, és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely 
az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

 
II. FEJEZET 

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
3. § 

 
(1) Minden közterületet el kell nevezni.  

(2) Nem szükséges elnevezni a mezőgazdasági célú területet és lakónépességet 
nem érintő dűlőutak. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

(3) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell 
megállapítani. 

 
4. § 
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(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni 
Nyárlőrinc község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi 
sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a 
közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást. 

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 
Ez alól kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben 
egymás folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek. 

 
5. § 

 
(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, 

közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés 
olyan személynek állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén 
kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi 
gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend. 

 
6. § 

 
A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) polgármester, 
b) önkormányzati képviselő, 
c) jegyző, 
d) Nyárlőrinc községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi 

személy, illetve társadalmi szervezet, 
e) Nyárlőrinc községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár. 

 
7. § 

 
A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi 
egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott 
észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 

8. § 
 
A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé 
kell tenni. 
 

III. FEJEZET 
A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

9. § 
 

(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az 
építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni. 

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a 
későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják. 
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(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a 
közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. 

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. 

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik, a házszámot 
arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, 
amely közterületre az ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület 
esetében is igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület soron következő 
házszámát kell kapnia. 

 
10. § 

 
(1) Az út, utca, sor (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től 

kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének 
irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő 
ingatlanok páratlan számozást kapnak. 

(2) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab 
számozással 1-től kezdődően folyamatos. 

 
11. § 

 
(1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás 

során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend 
szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható. 

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti 
házszámukat. 

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők. 
 

IV. FEJEZET 
NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE 

12. § 
 

(1)    A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a 
saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a 
névtábla kihelyezését tűrni köteles. 

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, 
pótlásáról az önkormányzat gondoskodik. 

 
13. § 

 
A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető 
névtáblákat, a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal 
áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat 
közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni. 
 

14. § 
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(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti 
kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan 
használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni. 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, 
szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell 
gondoskodnia. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

15. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. 

november 1-től kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és 
házszámokat a hatályba lépés nem érinti. 

 
 

*** 
 
 

Pap Sándor polgármester: Az előző napirenddel érintőlegesen tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy az önkormányzati törvény szerint a közterület, illetve 
közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralomi 
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, 
vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerre közvetlenül utal. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A polgármester úr által elmondottakat az Önkormányzati tv. 
14. §-a rögzíti. Nyárlőrinc település esetében két utcát érint, a Ságvári és az Úttörő 
utcákat. Az előzőekben elfogadott rendelet szerint társadalmi egyeztetésre kell 
bocsátani a közterület elnevezésének megváltoztatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Időre van szükség ahhoz, hogy a két utcában lévő 
lakosok véleményét kikérjük, és ezt követően fogjuk a képviselő-testület elé 
terjeszteni a közterület elnevezésének megváltoztatását. 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Pap Sándor polgármester: A kerékpárút nyomvonalához szükséges a 070/26 
hrsz-ú 94m2 nagyságú terület megvásárlása, mely nem az NFA, hanem mint kiderült 
a MNV tulajdonában van. A területet az értékbecslő felbecsülte és 10 e/Ft-ban 
állapította meg a területért fizetendő összeget. 

Javasolja a képviselő-testületnek a 070/26 hrsz-ú 94m2 nagyságú terület 
megvásárlását 10 e/Ft összegben. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a terület megvásárlását 
10 e/Ft összegért. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az értékbecslésben 
megállapított 10 e/Ft összegben a 070/26 hrsz-ú 94m2 nagyságú terület 
megvásárlását. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a 
polgármestert a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés aláírására. Felelős: 
Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
152/2013. (X. 22.) Kt. határozat 
A 44-es sz. főút melletti kerékpárút kisajátítást helyettesítő 
adásvételére vonatkozó ajánlattétel elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg 
kívánja vásárolni az értékbecslésben megállapított 10 e/Ft 
összegben a 070/26 hrsz-ú 94 m2 nagyságú területet. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert, 
a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.2.) Pap Sándor polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért 
Alapítvány nyújtott be pályázatot a Tűzoltószertárban napközbeni nyugdíjas 
foglalkoztató kialakítására. Az MVH-hoz benyújtott pályázatot befogadták.  
A pályázat írás díja bruttó 65 e/Ft, és miután az alapítványnak nincs ennyi pénze, 
javasolja, hogy a képviselő-testület támogatásként biztosítsa ezt az összeget az 
alapítványnak, az általános tartalék terhére. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az Alapítvány 
részére a pályázat írás bruttó 65 e/Ft összegének biztosítását, az általános tartalék 
terhére. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinc az 
Idősekért és Rászorulókért Alapítvány részére bruttó 65 e/Ft biztosítását – pályázat 
írás díjára – az általános tartalék terhére. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző.  
 

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

 
153/2013. (X. 22.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért  
Alapítvány támogatása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért Alapítvány részére 
bruttó 65 e/Ft összeget biztosít – pályázat írás díjára - az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.3.) Pap Sándor polgármester: Módosításra került a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde alapító okirata. A testület tagjai az ehhez kapcsolódó előterjesztést 
megkapták. A módosítás oka, hogy az óvoda felújításával egy új csoport szoba került 
kialakításra, és így 25 fővel több gyermek ellátása oldódik meg. Ezt a 
létszámnövekedést kell az alapító okiratban átvezetni.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint az alapító okirat 
módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadását. 

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

 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
154/2013. (X. 22.) normatív határozata 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okirat - a létszám és  
csoportszám változása folytán történő – módosításának 
és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának melléklet 
szerinti - a létszám és csoportszám változása folytán történő - 
módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalását. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: értelemszerűen 
 

1.sz. melléklet a 154/2013. (X. 22.) normatív határozathoz 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
 

Lakitelek Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata, Nyárlőrinc Községi 
Önkormányzata által alapított, többször módosított Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda 
és Bölcsőde, Egységes Óvoda–Bölcsőde és Óvoda Intézmény (korábban: Eötvös 
Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda - Bölcsőde Intézmény ) Alapító Okiratának 2013. 
szeptember 12. napján kelt módosítása - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az 
államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2) bek., 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. valamint a nevelési-oktatási intézmények 
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működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet szerinti tartalommal - a működéshez szükséges jogerős engedélyek 
megszerzésének napján lép hatályba: 

Módosítás oka: „A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése” tárgyban a DAOP-
4.2.1-11-2012-0003 kódszámú pályázat megvalósítását követően módosuló létszám és 
csoportszám átvezetése. 

1. Módosul az Alapító okirat 21. pontja akként, hogy 1./ a lakiteleki óvodai csoportok száma 6 
csoportról 7 csoportra módosul, míg 2./ a lakiteleki óvodai ellátásban részesülők száma 150 
főről 175 főre változik. A módosítások a működéshez szükséges jogerős engedélyek 
megszerzésének napjával lépnek hatályba, az alábbiak szerint:   

„21. Maximális gyermek létszám: 

1. /Csoportok száma:     2. /Maximális létszámok: 

- Óvodai csoportok száma:   Lakitelek 

 Lakitelek                       7 csoport  óvodai ellátásban   175 fő 
Nyárlőrinc                      3 csoport  bölcsődei ellátásban       54 fő 
Tiszaug      1 csoport  Nyárlőrinc     75 fő 

- Bölcsődei csoportok száma:    Tiszaug: 
Lakitelek                        4 csoport  óvodai ellátásban     25 fő 

- egységes óvoda-bölcsődei ellátásban 
      bölcsődés korú gyermek:    5 fő 
              óvodás korú gyermek:      15 fő” 

2. Az Alapító okirat többi pontjai változatlan tartalommal maradnak.  

3. Z á r a d é k :  
Az alapító okiratot a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábban: Tisza 
menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás) 18/2009. számú határozatával hagyta 
jóvá és a 12/2010. számú határozatával fogadta el a  módosítást a 26/2010. számú 
határozatával és az újabb módosítást 10/2011. sz. határozatával fogadta el, a módosítást 
a 21/2011. számú határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 22/2011. számú 
határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 18/2012. számú határozatával fogadta el, 
az újabb módosítást a …………./2013. számú határozatával fogadta el. 

Jelen, alapító okirat módosítás a működéshez szükséges jogerős engedélyek 
megszerzésének napján lép hatályba.  

 
*** 

 
 

2.sz. melléklet a 154/2013. (X. 22.) Kt. határozathoz 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
egységes szerkezetben 

 
 

Lakitelek Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata, Nyárlőrinc Községi 
Önkormányzata által alapított, többször módosított Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda 
és Bölcsőde, Egységes Óvoda–Bölcsőde és Óvoda Intézmény (korábban: Eötvös 
Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda - Bölcsőde Intézmény ) Alapító Okiratának 2013. 
szeptember 12. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege, - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról 
szóló 368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2) bek., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
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2011. évi CLXXXIX. törvény; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal - a működéshez szükséges 
jogerős engedélyek megszerzésének napján lép hatályba: 
Módosítás oka: „A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése” tárgyban a DAOP-
4.2.1-11-2012-0003 kódszámú pályázat megvalósítását követően módosuló létszám és 
csoportszám átvezetése 
 
1. Intézmény neve: Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda–
Bölcsőde és Óvoda Intézmény 
 
2. Rövidített neve: Szivárvány Óvoda 
 
3. Székhelye: 6065 Lakitelek, Kiss János u. 1./a. 
 
4. Alapítói jogok gyakorlója, mely jogokat a társulási megállapodásban foglaltak 
szerint gyakorolja: 
Lakitelek Önkormányzata  (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat (6032 Dózsa György u. 34.) 
Tiszaug Község Önkormányzata (6064 Rákóczi Ferenc utca 51.) 
 
5. Irányító szerv neve és annak vezetője: Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti 
Társulás Társulási Tanácsa és annak elnöke (Áht. 2. §. (1) bek. i., pontjának ic., alpontja) 
 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
a., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerinti tevékenység 

(óvoda) 
b., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározott bölcsődei gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása 
(bölcsőde) 

 
7. Szakágazati száma :  851020 Óvodai nevelés, ellátás 
 
8. KSH stat. számjel: 15540117-8510-322-03  
9. Adó szám: 15540117-2-03  
 
10. Törzskönyvi száma: 540117  
11. OM azonosítója: 202135  
 
12. Működési területe, köre: 

a., Lakitelek Önkormányzatának Igazgatási Területe 
b., Nyárlőrinc Községi Önkormányzatának Igazgatási Területe 
c., Tiszaug Község Önkormányzatának Igazgatási Területe 

 
13. Típusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény 
 
14. Székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. 
 
15. Fenntartó neve: Tisza- menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 
 
16. Fenntartó székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. 
 
17. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv 
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18. Alaptevékenysége:  
 

- A jóváhagyott helyi óvodai (nevelési) pedagógiai program szerinti óvodai nevelés;  
- Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése  

A) Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 
a) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  

- mozgáskorlátozott gyermek 
- alig látó, gyengén látó gyermek 
- nagyothalló gyermek 
- enyhén értelmi fogyatékos gyermek 
- beszédfogyatékos gyermek 
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 
- a fejlődés egyéb pszichés zavaréval küzdő gyermek 

b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelése 
c) Kiemelten tehetséges gyermek nevelése 

B) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az Óvodai 
fejlesztő program megszervezésével. 

 
- A családban nevelkedő elsődlegesen 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését biztosító bölcsőde működtetése, a jóváhagyott 
bölcsődei szakmai program-nevelési terv szerinti bölcsődei ellátás;  

 
- Módszertani szakirányítás ( un.: jó gyakorlat átadása, terjesztése). 

 
19. Szakfeladatai (alap): 

1. 562912(1)  Óvodai intézményi étkezés 
2. 562913(1) Iskolai intézményi étkezés  
3. 562917(1) Munkahelyi étkeztetés 
4. 680002(1) Nem lakóingatlan bérbeadása, emeltetése 
5. 841906(9) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
6. 851000(1) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
7. 851011(1) Óvodai nevelés, ellátás 
8. 851012(1) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
9. 889101(1)  Bölcsődei ellátás  
10. 749031(1)  Módszertani szakirányítás 

 
20. Intézményegységei, tagintézményei: 
 
1.) Szivárvány Óvoda Lakiteleki Tagintézménye: 

Székhely intézmény:  
 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. 

          telephelyei:  
          1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. 

 2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. 
  
2.)  Szivárvány Óvoda Nyárlőrinci Tagintézménye: 

6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. 
 

3.) Szivárvány Óvoda Tiszaugi Tagintézménye: 
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. 

 
21. Maximális gyermek létszám: 
 
1. Csoportok száma: 
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- Óvodai csoportok száma: 
Lakitelek                  7 csoport 
Nyárlőrinc                  3 csoport 
Tiszaug                  1 csoport 

- Bölcsődei csoportok száma:  
Lakitelek                                4 csoport 

 
2. Maximális létszámok: 

Lakitelek  
óvodai ellátásban                   175 fő 
bölcsődei ellátásban                54 fő 

Nyárlőrinc     75 fő 

Tiszaug: 
- óvodai ellátásban                  25 fő 
- egységes óvoda-bölcsődei ellátásban 

       bölcsődés korú gyermek:       5 fő 
       óvodás korú gyermek:          15 fő 
22. Feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 
Lakitelek Önkormányzatának tulajdonában álló: 
6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/A. (Óvoda székhely épülete)  
282 hrsz. 
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 102. (Óvoda telephely épülete) 1157 hrsz. 
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. szám (Bölcsőde épülete) 588 hrsz. 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának tulajdonában álló: 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 11. (Óvoda épülete) 456 hrsz 
 
Tiszaug Község Önkormányzatának tulajdonában álló: 
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. (Óvoda-Bölcsőde épülete) 127 hrsz 
 
23. Vagyon feletti rendelkezés, a feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
1. A székhely épületei és berendezései, felszerelési tárgyai Lakitelek Önkormányzatának 

kirázólagos tulajdonát képezik. 
2. A tagintézmények épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak a 

tagintézmény fekvése szerinti önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik. 
3. Az ingatlanok fekvése szerinti települési önkormányzatok képviselő-testületei 

térítésmentes használati jogot biztosítanak az intézmény részére. A fenntartási 
feladatokkal járó kötelezettségek az ingatlan fekvése szerinti tulajdonos 
önkormányzatot terhelik. A feladat ellátásához rendelkezésre állnak a költségvetési 
szerv vagyonleltárában nyilvántartott ingó és ingatlan vagyontárgyak. 

4. Az ingatlanok felett az intézmény nem jogosult rendelkezni (Nem idegenítheti el, és nem 
terhelheti őket.) Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a 
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

5. Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatok által végzett beruházások következtében 
előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát képezi. 

6. A térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásokból (pl. pályázat) keletkezett 
vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a társulat települési önkormányzatok közös 
tulajdonát képezi pályázati önrészük arányában. Önrész nélküli pályázat esetében az 
ingatlanoknak a pályázat megvalósításának kezdő időpontjában fennálló értéke 
alapján kell a vagyongyarapodást nevesíteni. 
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24. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
25. Az intézményvezető kinevezése 
 
Az intézmény vezetőjét a Tisza- menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Tanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a „közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 138/1992. ( 
X. 8.) Korm. rendelet valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázat útján, határozott 
időre bízza meg. 
Pályáztatás nélkül legfeljebb 1 évre nevezhető ki intézményvezető. 
Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke 
gyakorolja. 
 
26. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése 
 
1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, közalkalmazotti 

jogviszony 
2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján, polgári jogi jogviszony 
3. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, munkajogi jogviszony 
 
27. A költségvetési szerv alapításának időpontja:  
 
A költségvetési szerv alapításának időpontja 2007. július 31. 
 
Z á r a d é k :  
Az alapító okiratot a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábban: Tisza 
menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás) 18/2009. számú határozatával hagyta 
jóvá és a 12/2010. számú határozatával fogadta el a módosítást a 26/2010. számú 
határozatával és az újabb módosítást 10/2011. sz. határozatával fogadta el, a módosítást 
a 21/2011. számú határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 22/2011. számú 
határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 18/2012. számú határozatával fogadta el, 
az újabb módosítást a …./2013. számú határozatával fogadta el 

A fenti egységes szerkezetű alapító okiratot a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti 
Társulás (korábban: Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás) …/2013. 
számú határozatával, Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013. (……) 
határozatával, Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  …../2013. (…..) 
számú határozatával fogadta el, Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
…./2013. (…...) számú határozatával fogadta el. 

Jelen, egységes szerkezetű alapító okirat a működéshez szükséges jogerős engedélyek 
megszerzésének napján lép hatályba.  

 
*** 

 
4.4.) Pap Sándor polgármester: A következő napirendi pont szintén az óvoda 
felújításához kapcsolódik. Lakitelek szükségesnek tartja egy megállapodás 
megkötését, mely szerint a most felújításra került óvodarész a társulás esetleges 
megszűnése esetén is Lakitelek tulajdonában marad.  

Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a mellékelt szerződés 
megkötését. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
155/2013. (X. 22.) Kt. határozat 
Megállapodás kötése „A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása  
és fejlesztése” című DAOP pályázat kedvezményezett  
személyének változása miatt 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt 
szerződés megkötésre kerüljön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert a 
három település közötti szerződés megkötésére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

Melléklet a 155/2013. (X. 22.) Kt. határozathoz 
 
 

SZERZŐDÉS VAGYONNÖVEKMÉNY RENDEZÉSÉRE 
 
 

amely létrejött egyrészről 

Neve:    Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóltéi Társulás 
Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. 
Adószám: 15819835-2-03 
Törzskönyvi azonosító 819839 
Telefonszám: +36 (76) 449-011 
Faxszám:  +36 (76) 449-055 
Képviseli:  Pap Sándor 

másrészről 

Neve: Lakitelek Önkormányzata 
Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. 
Adószám: 15724629-2-03 
Törzskönyvi azonosító 724627 
Telefonszám: +36 (76) 449-011 
Faxszám:  +36 (76) 449-055 
Képviseli:  Felföldi Zoltán polgármester 

 

Neve: Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Címe: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. 
Adószáma: 15338253-2-03 
Telefonszáma: +36 76 589-001 
Faxszám: +36 76 343-019 
Képviseli: Pap Sándor polgármester 
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Neve: Tiszaug Község Önkormányzata 
Címe: 6064 Tiszaug, Rákóczi út 51. 
Adószáma:  
Telefonszáma: 56/323-437 
Faxszám: 56/328-001 
Képviseli: Sinka Ferenc polgármester  

mint Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

1.) Jelen szerződés Lakitelek Önkormányzata által elnyert és a kedvezményezett 
váltással érintett, DAOP-4.2.1-11-2012-0003 azonosítószámú, „A lakiteleki 
Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése” című pályázatban keletkező vagyon 
tulajdoni viszonyának rendezésére jött létre.  Jelenleg a lakiteleki, belterületi, 
282. hrsz. alatti ingatlanon az óvodának a pályázat alapján épült új épülete, 
mint felépítmények a Társulás tulajdonába került, a 2013. július 1. napján 
bekövetkezett fenntartóváltásból valamint annak jogi személyiségéből 
következően. 
 

2.) Az érintett felek elismerik és tudomásul veszik, hogy a Lakiteleki Szivárvány 
Óvoda felújításával és bővítésével keletkezett 1. pontban meghatározott 
vagyona Lakitelek Önkormányzatának kizárólagos tulajdona, hivatkozva a 
Társulási megállapodás VI. fejezetének 9. pontjára, miszerint a „A 
térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásból (pályázat) 
keletkezett, vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a tagok közös tulajdonát 
képezi, pályázati önrészük arányában. Önrész nélküli pályázat a 
megvalósulás helye szerinti önkormányzat vagyongyarapodását 
eredményezi.”  
 

3.) Mivel sem Nyárlőrinc Község Önkormányzatának, sem Tiszaug Község 
Önkormányzatának önrészfizetési kötelezettsége nem keletkezett, ezért a 
felépítmény, azaz a vagyonnövekmény, vagyonszaporulat 1/1 tulajdoni 
hányadban, azaz kizárólagosan Lakitelek Önkormányzat tulajdonába kerül, 
annak tulajdonát képezi.   
Jelen megállapodás 2. pontjában foglaltakra tekintettel, valamint arra, hogy a 
pályázathoz az önrész teljes összegét kizárólagosan Lakitelek 
Önkormányzata szolgáltatta megállapodást kötő felek, jelen okirat aláírásával 
együttesen kijelentik, hogy a felépítmény tulajdonjoga a társulás 
megszűnésével, ill. a pályázati fenntartási időszak végével ingyenes, 
ellenszolgáltatás nélkül visszakerül, átháramlik Lakitelek Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonába, arra sem a Társulás, sem Nyárlőrinc ill. Tiszaug 
Önkormányzatai, mint jogi személyek nem tartanak igényt.  

A felépítmény Lakitelek Önkormányzatának ingyenes tulajdonába kerülését a 
későbbi vagyonátháramlási szerződésben jelen szerződést kötő felek 
részletesen szabályozzák, az akkor hatályban lévő jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően.  

4.) Jelen szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt valamennyi fél 4 eredeti példányban 
helybenhagyólag aláírták. 
 

*** 
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4.5.) Pap Sándor polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy a védőnői körzetek 
kialakításával kapcsolatosan tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete tájékoztatást adott, hogy a védőnői körzetek terület 
határainak felülvizsgálata folyamatban van. A vizsgálat zavartalan lebonyolítása 
érdekében kérik, hogy tekintsük át, a területünkön valamennyi körzet határainak 
kijelölése megtörtént-e pontosított határok megjelölésével. Miután Nyárlőrincen egy 
védőnő van, a község egész közigazgatási területe hozzátartozik, így több körzet 
kialakítására nincs szükség. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a védőnői körzetet egy körzettel, Nyárlőrinc 
község egész közigazgatási területére kiterjedően állapítsa meg. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek egy védőnői körzet 
kialakítását, mely Nyárlőrinc község egész közigazgatási területére kiterjed. Felelős: 
Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
156/2013. (X. 22.) Kt. határozat 
Védőnői körzet kialakítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött 
egy védőnői körzet kialakításáról, mely Nyárlőrinc község 
egész közigazgatási területére kiterjed.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.6.) Zayzon Jenőné jegyző: A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás 2013. 
június 30-val megszűnt. A Megszüntető Megállapodás 3. pontja értelmében az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága elkészítette az elszámolást és 
a Társulás vagyonáról szóló kimutatást, melyet elfogadásra megküldött valamennyi 
volt társult tagönkormányzat részére. 
 
Kéri a képviselő-testülettől az Ügyeleti Társulás elszámolás és vagyonkimutatásának 
elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
szeri az elkészített elszámolás és vagyonkimutatás elfogadását.  
 

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

 
157/2013. (X. 22.) Kt. határozat 
Ügyeleti Társulás elszámolásának és  
vagyonkimutatásának elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által – a 
Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszűnése kapcsán 
– elkészített elszámolást és vagyonkimutatást a melléklet 
szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 157/2013. (X. 22.) Kt. határozathoz 
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Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 

 


