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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 7-én 
16 órakor megtartott üléséről. 

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

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

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos 
Szakácsné Marsa Edina 
Horváthné Dékány Judit családgondozó 
Tóth Tibor őrsparancsnok 
 

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 (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 

N a p i r e n d :  

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. 
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Nyárlőrinc Község településszerkezeti tervének és helyi építési 
szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4) A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi 
zárszámadásának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatnak 2014. évre vonatkozó 
közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi 
ellátásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________3. 

N y á r l ő r i n c , 2014. május 7. napján. 

8.) Beszámoló Nyárlőrinc Önkormányzat Képviselő-testületének a község 
2013. évi közbiztonsági helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésről 
Előterjesztő: Tóth Tibor őrsparancsnok 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
37/2014. (V. 7.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. 
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő:Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Nyárlőrinc Község településszerkezeti tervének és helyi építési 
szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4) A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi 
zárszámadásának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatnak 2014. évre vonatkozó 
közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi 
ellátásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

8.) Beszámoló Nyárlőrinc Önkormányzat Képviselő-testületének a község 
2013. évi közbiztonsági helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésről 
Előterjesztő: Tóth Tibor Őrsparancsnok 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli kiegészítéssel 
nem kíván élni. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
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Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadását. 
 
Hajagos Antal képviselő: Az 5. számú mellékletben szerepel az iparűzési adó 
3.643 e/Ft kedvezmény. Ez ebben az évben bevételként jelentkezik? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az adókedvezmény, halasztás, azt jelenti, hogy az adót a 
kérelmező személy a későbbiekben fogja megfizetni, mert haladékot kapott. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadását. 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (V. 10.) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
*** 

 
2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. 

évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 

Zayzon Jenőné jegyző: A testületi tagok az írásos előterjesztést megkapták. 
Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy a belső ellenőr foglalkoztatása 
megbízási szerződéssel történik. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 2013. évi, 
éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a 2013. évi, éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadását. 
 

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

 
38/2014. (V. 7.) Kt. határozat 
A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap Sándor 
polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
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A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2013. évi belső ellenőrzésről szóló 
összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: azonnal 

 
3.) Nyárlőrinc Község településszerkezeti tervének és helyi építési 

szabályzatának módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. A 
módosítást indokolja egyrészt, hogy a Sportpályát és piacot ketté kell választani, és 
így külön helyrajzi számot kaphatnak, másrészt pedig, hogy az Emmaus házat 
bővíteni szeretnék és így a beépítésre szánt területet meg kell növelni. 
Az egyeztetés alapján kellett lehatárolni a régészeti lelőhelyeket valamint a 
természetvédelmi területeket és be kellett jelölni a belvíz veszélyes területeket is. 
 

Tormási Zoltán alpolgármester: Indokolatlannak tartja a sok természetvédelmi 
területet, és érthetetlen számára, hogy a tulajdonosok miért nem kaptak erről 
értesítését. Javasolja a rendezési terv elfogadását - hogy ne hátráltassuk a 
településszerkezeti terv módosítását - de egyben felkéri a jegyző asszonyt, hogy 
kérjen információt arról, hogy mi indokolja a település majd felét érintő 
természetvédelmi érintettséget. A településrendezés keretében felkéri jegyző 
asszonyt kérjen írásos tájékoztatást arról, hogy milyen korlátozással jár a 
természetvédelmi és régészeti érintettség. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az adatok az egyeztetés alapján, mint állami alapadatok 
kerültek a tervbe, átvételük a jogszerű jóváhagyásnak feltétele. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint 
a rendelet-módosításának elfogadását. 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014.(V. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról  
szóló 11/2004. (IX. 10.) rendelet módosításáról 

 
*** 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a településszerkezeti 
terve módosításához kapcsolódó határozat-tervezet elfogadását. 

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

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
39/2014. (V. 7.) normatív határozata 
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Nyárlőrinc Község településszerkezeti 
tervének módosítása 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 
1.) A 64/6 hrsz-ú telek 0,74 ha-os részén piacterületet jelöl ki az 1. 

melléklet szerint. 

2.) A 0160/6 hrsz-ú térségben a 2. melléklet szerint: 

a) Településközpont vegyes területi kijelölést megszüntetve a 
tényleges felhasználásnak megfelelő területi kategóriákat - 
erdőt és mezőgazdasági területet - megtartja. 

b) Erdőterület helyén közösségi célú különleges beépítésre szánt 
területet jelöl ki az Emmaus Ház bővítése és új intézmény 
elhelyezése érdekében 2,6 ha nagyságban. 

3.) Régészeti lelőhelyek lehatárolása a 3. melléklet szerintiekre 
változik. 

4.) A természetvédelemmel érintett területek lehatárolása a 4. 
melléklet szerintiekre változik. 

5.) Belvízveszélyes terület lehatárolásával az 5. melléklet szerint 
kiegészül. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

1. sz. melléklete a39/2014. (V. 7.) normatív határozathoz 
Piac kijelölése 
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2. sz. melléklete a 39/2014. (V. 7.) normatív határozathoz 

 
0160/6 hrsz-ú térség 

 
 
 

3. sz. melléklete a 39/2014. (V. 7.) normatív határozathoz 
 
Régészeti lelőhelyek lehatárolása 
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4. sz. melléklete a 39/2014. (V. 7.) normatív határozathoz 
Természetvédelemmel érintett terület lehatárolása 

 
5. sz. melléklete a 39/2014. (V. 7.) normatív határozathoz 

 
Belvízveszélyes terület lehatárolása 

 
 
4.) A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának 

elfogadása 
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Pap Sándor polgármester: Az előterjesztés a Tiszaalpári társulás előző évi zárszámadását 
tartalmazza, mely annyiban érinti az önkormányzatot, hogy a társulás látja el 2013. 
szeptember 1-től a gyermekvédelmi feladatokat. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a 
Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi zárszámadását 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának 
elfogadását. 
 

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

 
40/2014. (V. 7.) Kt. határozat 
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
2013. évi zárszámadásának elfogadása 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának 
előterjesztését megtárgyalta, és a mellékletekkel együtt elfogadja.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

 

1. sz. melléklet a 40/2014. (V. 7.) Kt. határozathoz 
 

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege 2013. 

BEVÉTELEK       KIADÁSOK       

Megnevezés 
2013. évi 
tervezett 

előirányzat 
2013. évi 

módosított 

2013. 
évi 

teljesítés 
Teljesítés 

100% 

Megnevezés 
2013. évi 
tervezett 

előirányzat 
2013. évi 

módosított 

2013. 
évi 

teljesítés 
Teljesítés      

% 

A/ KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK 5 910 4 490 4 490 100% 

A/ KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK 5 910 4 490 4 468 100% 

A) Pénzforgalmi 
bevételek 5 910 4 490 4 490 100% a) Pénzforgalmi kiadások 5 910 4 490 4 468 100% 

I. Működési célú 5 910 4 490 4 490 100% I. Működési célú 5 910 4 490 4 468 100% 

Intézményi működési 
bevételek 0 0 0   Személyi jellegű kiadások 4 610 2 727 2 727 100% 

Sajátos működési bevétel 0 0 0   
Munkaadót terhelő járulék 
és szocho adó 918 714 714 100% 

Támogatásértékű 
bevételek 5 910 4 490 4 490 100% 

Dologi és egyéb folyó 
kiadások 382 1 049 1 027 98% 

Működési célú pe átvét 
áht-n kívülről 0 0 0   Pénzbeli juttatások 0 0 0   

Működési kölcsönök 
megtérülése 0 0 0   Támogatásértékű kiadás 0 0 0   

Költségvetési támogatás 0 0 0   II. Felhalmozási célú 0 0 0   

II. Felhalmozási célú 0 0 0   Felújítási kiadások 0 0 0   

Felhalmozási és tőke 
jellegű bevételek 0 0 0   Beruházási kiadások 0 0 0   

          
Egyéb felhalmozási célú 
kiadás 0 0 0   

                    

Függő, átfutó, kiegyenlítő 
bevételek     0   

Függő, átfutó, kiegyenlítő 
kiadások     -16   

BEVÉTELEK 
MINDÖSSZESEN 5 910 4 490 4 490 100% 

KIADÁSOK 
MINDÖSSZESEN 5 910 4 490 4 452 99% 
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2. sz. melléklet a 40/2014. (V. 7.) Kt. határozathoz 
 

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás működési kiadásai és bevételei 2013. költségvetési évre 

 
      eFt-ban 

Megnevezés eredeti előirányzat 
módosított 
előirányzat 

teljesítés teljesítés % 

rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások         

alapilletmények 4 492 2 552 2 552 100 

egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 105 105 100 

étkezési és egyéb hozzájárulás 118 70 70 100 

Rendszeres és nem rendsz. szem.jutt. összesen: 4 610 2 727 2 727 100 

          

munkaadókat terhelő járulékok         

szociális hozzájárulási adó 905 702 702 100 

eg.ügyi hozzájár. előirányzata 13 12 12 100 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 918 714 714 100 

          

készletbeszerzések         

irodaszer, nyomtatvány beszerzése 20 24 24 100 

Készletbeszerzések összesen: 20 24 24 100 

          

szolgáltatások         

nem adatátv. Távközl. Díjak 55 29 7 24 

gázenergia-szolgálatási díjak előirányzata 100 0 0   

villamos-energia szolgáltatás díjak ei. 35 0 0   

víz és csatornadíjak kiadási előir. 25 0 0   

egyéb üzem.,fennt. szolg. kiadási előir. 18 961 961 100 

Szolgáltatások összesen: 233 990 968 98 

különféle dologi kiadások         

vásárolt termékek és szolg. ált. forg. adó 60 7 7 100 

belföldi kiküldetés kiadási ei. 35 14 14 100 

egyéb kféle dologi kiadások ei. 20 0 0   

Különféle dologi kiadások összesen: 115 21 21 100 

egyéb különféle kiadások         

munkáltató által fiz.szja. ei. 14 14 14 100 

Egyéb különféle kiadások összesen: 14 14 14 100 

KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 5 910 4 490 4 468 100 

Működési célú támogatásértékű bevétel 5 910 4 490 4 490 100 

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 5 910 4 490 4 490 100 

 
3.sz. melléklet a 40/2014. (V. 7.) Kt. határozathoz 

 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 

2013. évi pénzforgalmának levezetése (e Ft-ban) 

Megnevezés Pénzforgalom 

Bankszámlák nyitó egyenlege 0 

Pénztárak nyitó egyenlege 0 

Pénzkészlet nyitó egyenlege 
összesen 

0 

Bevételek 4 490 

Kiadások 4 452 

Bankszámlák záró egyenlege 38 

Pénztárak záró egyenlege 0 

Pénzkészlet záró egyenlege 
összesen 

38 
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4. sz. melléklet a 40/2014. (V. 7.) Kt. határozathoz 
 

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
2013. évi pénzmaradványának megállapítása (e Ft-ban) 

Megnevezés Pénzmaradvány 

Záró pénzkészlet 38 

Aktív, passzív elszámolások egyenlege -16 

Számított pénzmaradvány összesen 22 

Ebből:   

Előző években képzett tartalékok 
maradványa   

0 

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 22 

Állami hozzájárulások elszámolása miatti 
korrekció 

0 

Intézményi pénzmaradv.  megállapítási 
korrekciók 

0 

Módosított pénzmaradvány 22 

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 22 

Szabad pénzmaradvány 0 

Jóváhagyott módosított tárgyévi 
pénzmaradvány 

22 

Jóváhagyott tárgyévi + előző évek 
maradványa összesen 

22 

 
*** 

 
5.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. Szóban 
annyival szeretné kiegészíteni, hogy a Kormányhivatal a megállapodást felülvizsgálta 
és az általa kifogásolt pontok kerültek most módosításra. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadását. 
 

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

 
41/2014. (V. 7.) Kt. határozat 
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását a melléklet szerint elfogadja 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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Melléklet a 41/2014. (V. 7.) Kt. határozathoz 
 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
3. számú módosítása 

 
amely létrejött 
 
1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat (székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., 

törzskönyvi azonosítószám: 724649, törvényes képviseletében: Dr. Vancsura István 
polgármester), mint Tiszaalpár Önkormányzat (a továbbiakban: Tiszaalpár), 

2. Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., törzskönyvi 
azonosítószám: 724627 törvényes képviseletében: Felföldi Zoltán polgármester), mint 
Lakitelek Önkormányzata (a továbbiakban: Lakitelek),  

3. Nyárlőrinc Község Önkormányzata (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 
34., törzskönyvi azonosítószám: 724715., törvényes képviseletében: Pap Sándor 
polgármester), mint Nyárlőrinc Község Önkormányzata (a továbbiakban: 
Nyárlőrinc) 
 

együttesen mint társulásban együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és 
időpontban a következő feltételekkel: 
 

1. Felek Társulási Megállapodást kötöttek egymással 2013. év június hónap 7. napján 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 161/2013.(VI.05.) Kth. és Lakitelek 
Önkormányzata 144/2013.(VI.06.) Önk.hat. önkormányzati határozatokra tekintettel 
és Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87-
95.§ alapján. (a továbbiakban: társulási megállapodás) 

 
2. Ebben Felek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (Szoc.tv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján – önkéntes és szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a térség 
összehangolt fejlesztése érdekében – jogi személyiséggel rendelkező társulást 
hoztak létre. 

 
3. A társulási megállapodást Felek 2013. június 27. napján módosították először 2013. 

július 1-jei hatállyal. A második módosítás 2013. szeptember 1-jei hatállyal történt 
meg Nyárlőrinc Község Önkormányzatának csatlakozása okán. 
 

4. A társulási megállapodás felülvizsgálata következtésben megállapítottuk, hogy az 
tartalmában kiegészítésre vár, és a társulási megállapodás egyes pontjait még 
módosítani szükséges, hogy az a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseivel kompetens legyen.  
 

5. Ezek alapján került sor a módosítások elvégzésére fent hivatkozott törvények szerint 
az alábbi tartalommal: 

 
a. A III. Fejezet 4. pontja a következők szerint került módosításra: 

 
„4. A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése 
önkormányzatának polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás 
megalakulását, és választja meg tagjai sorából az elnököt minősített többséggel. Az 
elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté 
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váláshoz a Társulásban részt vevő tagok minősített többségi szavazata 
szükséges.  

 

b. A III. Fejezet 6. pontja a következők szerint került módosításra: 
„6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tag 
képviselteti magát.” 
 

c. A III. Fejezet 10. pontja a következők szerint került módosításra: 
„10. A határozathozatalhoz minden esetben a Társulásban részt vevő tagok 
minősített többségi szavazata szükséges. 
Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely 
eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több, mint a felét, és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét.” 
 

d. A III. Fejezet 11. pontja a következők szerint került módosításra: 
„11. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést 
az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a 
korelnök hívja össze és vezeti. 
 

e. A III. Fejezet 1. Alcím 20. pontjának f.) alpontjának szövege törlésre kerül, helyébe a 
g.) pont szövege lép. 
 

f. A III. Fejezet 2. Alcímének minden pontja törlésre került. Ugyanazon Fejezetben a 3. 
Alcím 2. Alcímre módosul, és a 4. Alcím 3. Alcímre módosul. 
 

g. A III. Fejezet 4. Alcímének (módosítást követően: 3. Alcímének) e.) pontja törlésre 
került. 
 

h. A IV. Fejezet 4. pontja a következők szerint került módosításra: 
 
„4. A Társulás nevében kötelezettséget a Társulási Tanács írásban felhatalmazott 
tagja vállalhat. Utalványozásra az elnök és a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult. A 
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Csoportjának vezetője, és a jegyző által felhatalmazott pénzügyi 
szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult.” 
 

i. Az V. Fejezet 7. pontja a következők szerint került módosításra: 
„7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében 
tizenöt évig, egyéb vagyon esetében öt évig – jogszabályban meghatározott esetet 
kivéve – nem idegeníthető el.” 
 

j. A VI. Fejezet 1. Alcímének 2a. pontja törlésre került. 
 

k. A Társulási Megállapodás a VII. Fejezet után kiegészítésre kerül az alábbi 
Fejezetekkel: 

 
„VIII. FEJEZET 

A KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK RENDJE 
 

1. A költségvetési koncepció elkészítése: 
a) A jegyző által a munkaszervezeti pénzügyi feladatokkal megbízott köztisztviselő (a 

továbbiakban: pénzügyi ügyintéző) minden év november 1-jéig, választások évében 
november 15-éig a költségvetési koncepció összeállítása kapcsán áttekinti a Társulás 
elnökével a Társulás következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, kiadásait és 
bevételi forrásait. 
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b) A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
Társulás elnöke legkésőbb november 30-ig, választások évében december 15-ig 
benyújtja a Társulási Tanácsnak, amelyet az megtárgyal, és határozatot hoz a 
költségvetés-készítés további munkálatairól és ütemezéséről. 
 

2. A Társulás költségvetési határozatának elkészítése: 
a) Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, a 

költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében a pénzügyi ügyintéző 
folytatja az egyeztetést a Társulás elnökével, melynek keretében az elnök 
rendelkezésre bocsátja a Társulás következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat 
és egyéb információkat. 
 

b) A jegyző a pénzügyi ügyintéző és munkaszervezeti adminisztratív feladatokkal 
megbízott köztisztviselő (a továbbiakban: társulási ügyintéző) közreműködésével 
készíti elő a Társulás költségvetési határozatának tervezetét. A Társulási Tanács azt 
megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja. A költségvetési határozat 
elfogadásának határideje a tárgyév február 15. napja. 
 

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje: 
a) Ha a Társulási Tanács az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy 

bevételkiesése van, avagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a pénzügyi ügyintéző az 
elnök kérésére készíti elő. 
 

b) A Társulás költségvetési előirányzatai a Társulási Tanács határozata alapján 
módosíthatók. 
 

4. Információszolgáltatás a költségvetésről: 
A Társulás költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
munkaszervezetben foglalkoztatott ügyintézők részére úgy szolgáltat, hogy az a 
költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget 
tudjon tenni. 
 

5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje: 
a) A Társulás a naptári év első felétől június 30-i fordulónappal féléves költségvetési 

beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési 
beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal. 
 

b) A pénzügyi ügyintéző a féléves beszámolót legkésőbb tárgyév július 31-i, az éves 
beszámolót legkésőbb tárgyévet követő február 28-ig megküldi a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának. 
 

c) Az elnök a Társulás gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 
háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan 
tájékoztatja a Társulási Tanácsot. A tájékoztató tartalmazza a Társulás költségvetési 
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány/többlet 
összegének alakulását, valamint a Társulás költségvetése teljesülésének alakulását. 
 

d) Az elnök a fentiekre kiterjedően a pénzügyi ügyintéző részére a beszámolási 
kötelezettség teljesítéséhez adatokat és információkat szolgáltat szükség szerint. 
 

6. Zárszámadás elfogadása: 
A Társulás zárszámadásáról szóló előterjesztést és a hozzá tartozó határozati 

javaslatot a pénzügyi ügyintéző készíti elő, és az elnök terjeszti elfogadásra a 

Társulási Tanács elé. 
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IX.FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS BONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ÉS A 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 
 

 A Társulás gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a pénzügyi 
ügyintéző látja el. 

 

 Kötelezettségvállalás rendje: 
a) A Társulás nevében a feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési 

kötelezettség vállalásra (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök 
jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie 
arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás 
teljesítésére a fedezetet. 
 

b) A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult személy pénzügyi 
ellenjegyzése után történhet. 
 

c) A gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot el nem érő kifizetések, jogerős és 
végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson alapuló fizetési 
kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó 
kiadások esetében is előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges. 
 

d) A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás, szakmai 
teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat ilyen esetben is 
alkalmazni kell. 
 

e) A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább: 

– a kötelezettségvállalás azonosító számát, 
– a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló iktatószámát és keltét, 
– a kötelezettségvállaló nevét, 
– a kötelezettségvállalás tárgyát, 
– a kötelezettségvállalás összegét, 
– a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását, 
– a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá 
– a teljesítési adatokat. 
 

f) A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A 

nyilvántartást a pénzügyi ügyintéző vezeti. A pénzügyi ügyintéző  a nyilvántartás 

adatai alapján  haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt 
előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre 
került. 
 

 Ellenjegyzés: 
a) A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a pénzügyi ügyintéző 

és főkönyvi könyvelő írásban jogosult. 
 

b) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és az 
ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy 
aláírásával kell elvégezni. 
 

c)  A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az 
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy: 
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– a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, és a befolyt vagy a 
megtervezett, valamint várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

– a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, 
– a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 

d) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az 
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. 
 

e) Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az 
ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni, és az Ávr. 54.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerint eljárni. 
 

 Érvényesítés: 
a) Az érvényesítést a pénzügyi ügyintéző és főkönyvi könyvelő írásban végzi. 

 
b) A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell: 

– az összegszerűséget, 
–  a fedezet meglétét és azt, hogy 
–  a megelőző ügymenetben az Áht, Ávr. és az államháztartási számviteli Korm. 

rendelet, továbbá e szabályok előírásait betartották-e. 
 

c) Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, vagy a belső 
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az 
érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. 
A további eljárási szabályokra az Ávr. 54.§ (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 

 

d) Az érvényesítésnek   az „érvényesítve” megjelölésen kívül  tartalmaznia kell: 
– a megállapított összeget, 
– az érvényesítés dátumát és 
– az érvényesítő aláírását. 

 

e) Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre. 
 

 A szakmai teljesítés igazolása: 
a) A szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére az elnök 

jogosult. 
 

b) A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. 
 

c) A szakmai teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, 
szakmailag igazolni kell: 
– a kiadások teljesítésének jogosságát, 
– a kiadások összegszerűségét, 
– ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak 

teljesítését. 
 

d) A szakmai teljesítésigazolás a számlán: 
– „A szakmai teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével, 
– a szakmai teljesítés igazolásának dátumával, és 
– a szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik. 

 

 Utalványozás:  
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a) A Társulásnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának 
elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy a jegyző 
jogosult. 
 

b) Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. 
 

c) Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett 
kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a Társulás elnöke a 
kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, 
és pénzfelvételre irányuló szándékát legalább kettő nappal megelőzően a 
Polgármesteri Hivatal pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi. 
 

d) Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 
rávezetett, más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel 
lehet. 
 

e) A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni: 
– az „utalvány” szót, 
– a költségvetési évet, 
– a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a 

számát, 
– a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
– a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, 
– a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
– a keltezést, valamint az utalványozó aláírását, 
– az érvényesítést. 

 

f) A rövidített utalványon  készpénzfizetési mód bizonylaton  az előzőekben 
felsoroltak közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. 
 

g) Nem kell külön utalványozni: 

– a termékértékesítésből, szolgáltatásból  számla, egyszerűsített számla, 

számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján  befolyó, valamint a 
közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, továbbá a 
fizetési számla vezetésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásait, 

– az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő 
kifizetését, 

– a fedezetkezelői számláról, vagy a fedezetkezelői számlára történő utalás 
esetén az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 

 

 Összeférhetetlenségi szabályok: 
a) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 

tekintetében azonos személy nem lehet. 
 

b) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

 

c) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

 

d) A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre ás a szakmai teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről ás 
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aláírás mintájáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetéséért a pénzügyi ügyintéző a felelős. 

 

 Házipénztár kezelésének szabályai szerint a vásárlási előleggel félévkor és év végén 
mindenképpen el kell számolni. A vásárlási előleget 30 napra lehet kiadni, ezen idő 
belül vagy a 30. napon el kell vele számolni. 

 

X. FEJEZET 
A TÁRSULÁS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁJA 

 
1. A Társulás önálló fizetési számlájának megnyitásáért, törzskönyvi nyilvántartásba 

vételéért ás adószám igényléséért a pénzügyi ügyintéző felelős. 
 

2. A gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom a Társulás által megnyitott fizetési 
számlán bonyolódik. A Társulás fizetési számláját a Polgármesteri Hivatal által 
választott számlavezető banknál vezeti. A Társulás elnökét (mint törvényes 

képviselőt) és az általa meghatalmazott személyt  a banki aláírás-bejelentés szerint 

 a fizetési számla feletti rendelkezés jogosultság illeti meg. 
 

3. A Társulás saját bankszámlájára érkezik a központi költségvetés. 
 

XI.  FEJEZET 
VAGYONI ÉS SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 

RENDJE 
 

A pénzügyi ügyintéző a Társulás vagyoni, számviteli nyilvántartásait a Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok 
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezőségéért a Társulás tekintetében az elnök felelős. 

 

XII. FEJEZET 
FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK MÓDJA 

 

 Felek a jelen együttműködési megállapodás teljesítése érdekében folyamatos 
munkakapcsolatot tartanak fenn. Ennek során kölcsönösen és haladéktalanul 
egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket és körülményeket, amelyek 
a szerződésszerű teljesítésnek segítői, avagy akadályai lehetnek. 

A szerződésszerű teljesítés során a gyorsaság és közvetlenség elvének szem előtt 

tartásával kapcsolattartóként megjelöli: 

Tiszaalpári Önkormányzat: 

A megállapodás és ahhoz kapcsolódó jogi kérdések tisztázása: 

Tiszaalpár Nagyközség Jegyzője – akadályoztatása esetén: aljegyzője 

Pénzügyi és számviteli kérdések tisztázása: 

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportvezetője 

A informatikai hibabejelentés esetén: 

Rozsnyói Ákos megbízott informatikus (települési önkormányzati székhely, 

tel.:06/703254348, e-mail: informatika@tiszaalpar.hu) 

Szakmai kérdések tisztázása esetén, a szakmai munka koordinátora: 

Tiszaalpári családgondozó (székhelye: 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06-

70/4423151) 

Társulás: 
elnök (tel.: székhely,76/424-133) 

mailto:informatika@tiszaalpar.hu
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 A tájékoztatási kötelezettség teljesítése alól nem mentesít az a körülmény, hogy a 
másik Fél egyéb forrásból hozzájutott a szükséges információhoz. 

 

 Felek a saját személyüket érintő azonosító adatokban, a statisztikai, vagy az ügyvitelt 
meghatározó adatokban, továbbá a kijelölt kapcsolattartók személyében, esetlegesen 
bekövetkezett változásról írásos, szükség esetén elektronikus formában tájékoztatják 
egymást. Ezen esetleges változások az erről szóló értesítés kézhezvételének napját 
követő 5. (ötödik) napon hatályba lépnek, így a szerződés írásos formájú módosítása 
nélkül is érvényesek. 

 

 Vitás kérdéseik elrendezésére kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
elsősorban a kijelölt kapcsolattartók útján, ennek eredménytelensége esetén a 
döntési jogkörrel rendelkező személlyel (személyekkel) tárgyalásos úton kísérlik meg 
rendezni. 

 

XIII. FEJEZET 
TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ CSALÁDGONDOZÓK FELADATELLÁTÁSA 

 
A Társulás szakmai vezetői:  

 Tiszaalpár település gyermekjóléti szolgálatának családgondozója 

 Tiszaalpár település családsegítésének családgondozója. 
 
Tiszaalpár nagyközség családgondozói közalkalmazott jogállásúak. A gyermekjóléti 
szolgálat családgondozója és a családsegítés családgondozója akadályoztatásuk esetén 
egymást helyettesítik. A tiszaalpári családsegítés szakfeladatnál szociális tanácsadói 
feladatellátás is szerepel részmunkaidőben, megbízási szerződéssel.  
Fentiek mellett a tiszaalpári családgondozó ellátja a nyárlőrinci családgondozó 
helyettesítését is, aki szintén közalkalmazott jogállású, aki a gyermekjóléti szolgálat és a 
családsegítés feladatait részmunkaidőben látja el. 
 
Lakitelek nagyközségben a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a feladatát szociális 
vállalkozóként látja el. A családsegítés családgondozója megbízási szerződés alapján látja el 
a feladatát. A lakiteleki családgondozók –akadályoztatásuk esetén – egymást helyettesítik. 
 

XIV. FEJEZET 
INFORMÁCIÓVÉDELEM 

 
Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás előkészítése, 
megkötése és teljesítése során tudomásukra jutott (különös tekintettel az adótitok alá eső, 
valamint a személyiségi jogokat érintő) – a másik fél működésére, ügyintézésére vagy 
ügymenetére vonatkozó – adatokat és információkat szigorúan bizalmasan kezelik, kívülálló 
harmadik személynek semmilyen körülmények között nem szolgáltatják ki, – a hatályos 
jogszabályok keretein belül – titokban tartják, valamint azokat más jogviszony keretében 
semmilyen módon nem használják fel. Azokat saját képviselőjükön, alkalmazottaikon, és 
egyéb szerződött együttműködő partnereiken kívül más személynek sem közvetlenül, sem 
közvetve nem adják át, és azokat saját céljaikra nem használják fel. A szerződés 
megszűnését követően bármilyen alapú adathordozót, valamint az arról készült valamennyi 
másolatot a másik félnek haladéktalanul visszaadnak. 

 

XIV.FEJEZET 
TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBE VÉTELÉNEK 

FELTÉTELEI, MÓDJAI 
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1. A gyermekjóléti szolgálat a észlelő és jelzőrendszer tagjait képező személyek és 
intézmények bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja, és a 
probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó 
intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat az 
intézkedéséről tájékoztatja a jelzést tevőt. 
A gyermekjóléti szolgálat fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket, és segíti őt 
problémája megoldásában. 
A gyermekjóléti szolgálat intézkedései lehetnek – a gyermek veszélyeztetettségének 
mértékéhez viszonyítva -: alapellátásba vétel, védelembe vétel vagy ideiglenes 
elhelyezés kezdeményezése a gyámhivatalnál. 
2. A családsegítő szolgálat alábbi szolgáltatásait a lakosság a családsegítő 
felkeresésével önkéntes módon veszi igénybe: 

a) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás; 
b) segítségnyújtás az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni 

ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz 
való hozzájutásban, 

c) családgondozással a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve 
konfliktusok megoldásában való közreműködés; 

d) együttműködik a rendszeres szociális segélyezettekkel, 
e) tanácsadás a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 

lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére; 

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő szolgáltatások 
működtetése; 

g) környezettanulmány végzése. 
 

XV. FEJEZET 
TÁRSULÁS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

 
A Társulásban részt vevő tagok minden Társulási Tanácsi ülésen elhangzott javaslatról, 
elfogadott határozatról, döntésről tájékoztatni kötelesek az érintett település képviselő-
testületeit annak soron következő ülésén. 
 

XVI. FEJEZET 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 

1.Társulási megállapodás módosítása az alábbi esetekben szükséges: 
a.) Társulás bővülése, új társulási tag csatlakozása; 
b.) Társulásból tag kiválása; 
c.) Társulás feladatkörének módosulása; 
d.) Területileg illetékes kormányhivatal törvényességi észrevétele esetén; 
e.) Egyéb – társulás módosulásával járó - jogszabályban előírtak megvalósulása esetén. 
 

2. Társulási megállapodás módosítását megelőzi a társulásban érintett települések 
jegyzőinek – akadályoztatásuk esetén aljegyzőinek – egyeztetése a módosítás jogszabályi 
feltételeinek biztosítása céljából. Az elvégzett jogszabályi egyeztetéseket követően a 
módosított társulási megállapodás tervezetét az érintett települések polgármesterei is 
áttanulmányozzák, megteszik az általuk szükségesnek tartott észrevételeiket, majd ezt 
követően került a módosított társulási megállapodás tervezete a Társulási Tanács ülése 
elé, valamint az érintett települések képviselő-testületeinek ülése elé elfogadás céljából. 

 
*** 
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6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatnak 2014. évre vonatkozó közbeszerzési 
terve 

 
Pap Sándor polgármester: Az előterjesztést annyival szeretné kiegészíteni, hogy 
amennyiben a közbeszerzés kapcsán változás lenne, az ez évre vonatkozó 
közbeszerzési tervet az önkormányzat módosítja. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
önkormányzat 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása. 
 

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

 
42/2014. (V. 7.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 
2014. évi Közbeszerzési Terve 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a 
alapján az Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervét 
megtárgyalta és elfogadja. 

2.) A Közbeszerzési Terv módosítása, és a módosítás 
eredményeképpen a közbeszerzési eljárás lefolytatása a 
Polgármester feladata. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi 

ellátásáról 
 
Pap Sándor polgármester: Kérdezi a jegyző asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni 
az előterjesztését? 
 

Zayzon Jenőn jegyző: Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 
 

Pap Sándor polgármester: A beszámolóhoz Horváthné Dékány Judit 
családgondozó kíván-e hozzátenni valamit. 
 

Horváthné Dékány Judit családgondozó: Egyrészt tájékoztatja a képviselő-
testületet a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabály változásokról, másrészt 
pedig a Tiszaalpári társuláshoz történő csatlakozásról. Elmondhatja, hogy a 
kollégákkal sikerült jó kapcsolatot kialakítani. 
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Hajagos Antal képviselő: A 16 éves iskolai tankötelezettségi korhatár okozott-e 
Nyárlőrincen valamilyen problémát? 
 
Horváthné Dékány Judit családgondozó: Nem, nagyon kevés jelzés érkezett ezzel 
kapcsolatban. A törvény szigorítása – a családi pótlékkal kapcsolatos szigorítás – 
nagyon kedvezően hatott a családokra, gyerekekre. Természetesen vannak 
nótórikus hiányzók, akiket a családi pótlék megvonása sem akadályoz meg abban, 
hogy hiányozzanak.  
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja a 
képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a 2013. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
43/2014. (V. 7.) Kt. határozat 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgálat 2013. évi munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2013. évi értékelést 
megtárgyalta, és elfogadta.  

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2014. május 31. 
 

8.) Beszámoló Nyárlőrinc Önkormányzat Képviselő-testületének a község 2013. 
évi közbiztonsági helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésről 

 
Pap Sándor polgármester: Köszönti Tóth Tibor őrsparancsnokot és felkéri, hogy 
tegye meg beszámolóját, melyet a képviselő-testület tagjai írásos anyag formájában 
megkaptak. Szeretné elmondani, hogy a beszámolóból kitűnik, hogy a község és a 
rendőrség kapcsolata jó, és hogy a községben a közbiztonság megfelelő. 
 
Tóth Tibor őrsparancsnok: Köszöni a meghívást. A beszámolóval kapcsolatosan 
szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.  
 
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint Nyárlőrinc az elkövetkező években 
lesz veszélyeztetettebb helyzetben. A község lakossága idősödik, a lakosság 
létszáma fogy. Most is 30-40 ház van eladó, és az újonnan ideköltözők nem mindig 
azt az értékrendet képviselik, mint az itt lakók. 
 
Tóth Tibor őrsparancsnok: Természetesen azt nem lehet meghatározni, hogy ki 
költözzön a községbe, de amennyiben olyan személyek érkeznek akár a lakosság 
részéről, akár a Polgárőrség részéről jelzéssel kell élni a rendőrség felé. 
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Tormási Zoltán alpolgármester: Szeretné megkérdezni, hogy lesz-e állandó körzeti 
megbízottja a községnek, aki itt is tartózkodik? 
 
Tóth Tibor őrsparancsnok: Véleménye szerint is az lenne a megfelelő, ha a körzeti 
megbízott a községben tartózkodna. A jelenlegi körzeti megbízott Kóos István 
Tiszakécskén kíván letelepedni, jelenleg is ott él élettársával és gyermekével. Amint 
mód és lehetőség nyílik rá, keresnek olyan embert, aki úgy vállalja a körzeti 
megbízotti kinevezést, hogy Nyárlőrincen is lakik. Tudomása szerint 2-3 nyárlőrinci 
fiatal is van, aki most kezdi a pályát, ebben az irányban kellene gondolkozni.  

Szeretné megragadni az alkalmat és kéréssel fordulni a testület felé. Az elmúlt 
években is kisebb összeggel támogatta a képviselő-testület a rendőrőrsöt. 
Amennyiben mód és lehetőség van rá, most is szeretné kéri a testület támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Jegyző asszonnyal tárgyaltunk erről a kérdésről, és mint 
az elmúlt években most is támogatjuk a rendőrőrsöt. Javasolja a képviselő-
testületnek 100 e/Ft támogatás biztosítását. 
 
Tóth Tibor őrsparancsnok: Köszöni a meghívást és a rendőrőrsnek nyújtott anyagi 
segítséget. 
 
Pap Sándor polgármester: Szeretné megköszönni a parancsnok úrnak és 
helyettesének a munkáját, egyben javasolja a képviselő-testületnek a Tiszakécskei 
Rendőrőrs 100 e/Ft-tal történő támogatását, az egyéb támogatások terhére, mellyel 
2014. december 31-ig kell elszámolni. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
44/2014. (V. 7.) Kt. határozat 
Tiszakécskei Rendőrőrs támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske Rendőrőrs 
beszámolóját - a község 2013. évi közbiztonsági helyzetéről, 
és a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről – elfogadja. 

2.) A Képviselő-testülete döntött a Tiszakécskei Rendőrőrs 
támogatásáról.  

3.) A támogatás mértéke 100 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb támogatások terhére biztosítja, és az 
összeggel 2014. december 31-ig köteles elszámolni. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
9. Egyebek 

9.1.) Pap Sándor polgármester: Az elmúlt évben is megrendezésre került a 
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községben a Falunapi rendezvény. Javasolja a rendezvény megtartását, és ehhez 
900 e/Ft támogatást kér, az általános tartalék terhére. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Falunapi 
rendezvényhez a 900 e/Ft biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 2014. június 8-ai 
Falunapi rendezvény megtartásához 900 e/Ft biztosítását az általános tartalék 
terhére, mely összeggel 2014. december 31-ig kell elszámolni. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
45/2014. (V. 7.) Kt. határozat 
Falunapi rendezvény megtartása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Falunapi rendezvény - 2014. június 8-ai - megtartásáról. 

A Képviselő-testület a rendezvény megtartásához 900 e/Ft összeget 
biztosít az általános tartalék terhére, mely összeggel 2014. 
december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
9.2.) Pap Sándor polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Tűzoltószertár 
felújításával kapcsolatos pályázatot az alapítvány megnyerte, és az ehhez 
kapcsolódó adminisztrációs kiadásainak fedezésére szeretne kérni az alapítvány 150 
e/Ft támogatást. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az Alapítvány 
150 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinc az 
Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány részére 150 e/Ft támogatás biztosítását - a 
Tűzoltószertár felújításával kapcsolatos adminisztrációs kiadások fedezésére - az 
általános tartalék terhére, 2014. december 31-ei elszámolási kötelezettség mellett. 
Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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46/2014. (V. 7.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány 150 e/Ft-tal 
történő támogatásáról- a Tűzoltószertár felújításával kapcsolatos 
adminisztrációs kiadások fedezésére – mely összeget az általános 
tartalék terhére biztosít, 2014. december 31-ei elszámolási 
kötelezettség mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
9.3.) Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen felmerült Miklós György, 
Vasút u. 78. szám alatti lakos lakás problémájának ügye, miután a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalától személyesen megjelentek a 
Hivatalban, hogy a ház erősen leromlott állapotban van és megoldást kell találni.  

Jegyző asszonnyal utána néztünk használt lakó-konténernek, mellyel meg lehetne 
oldani a lakhatási körülményeiket. Két féle méret létezik, a 20 és a 40 lábas. Az 
utóbbi lenne alkalmas lakórész kialakítására, mert a másik nagyon kicsi. A konténert 
el kell szállítani, beállítani, szigetelni, festeni, ajtót kialakítani, mely az önkormányzat 
költsége lenne. A konténer ára 600 e/Ft + Áfa, valamint a szállítási, kialakítási 
költségek, mely nagyjából 1 millió forint. 

A kérdés a pénzügyi bizottság ülésén is napirenden volt, ahol Tormási Zoltán 
alpolgármester úr felvetette, hogy teljesen kész – tehát szigetelt, ablakkal, ajtóval, 
árammal ellátott – használt lakó-konténert is lehet kapni, melynek utána kell nézni.  

Szintén elhangzott az ülésén, hogy először tájékoztatni kell Miklós Györgyéket erről a 
lehetőségről, és nyilatkoztatni, hogy elfogadják-e a lakó-konténert. A nyilatkozat után 
tehetne lépéseket az önkormányzat a konténer megvásárlásával kapcsolatban. 

Amennyiben megfelelő konténert találunk, lefényképezzük és megmutatjuk Miklós 
Györgyéknek, valamint nyilatkozatjuk a beköltözéssel és a használatba vétellel 
kapcsolatban.  

A pénzügyi bizottság a kérdést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pé nzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a képviselő-
testületnek, hogy 1 millió forintot biztosítson a lakó-konténer megvásárlására. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek lakó-konténer 
megvásárlását 1 millió forint összegben, az általános tartalék terhére. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület adja használatba Miklós György és felesége Vasút u. 78. 
szám alatti lakosok részére – beleegyező nyilatkozat esetén – lakáshelyzetük 
megoldása céljából. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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47/2014. (V. 7.) Kt. határozat 
Lakó-konténer megvásárlásához 
pénzeszköz biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött lakó-
konténer megvásárlásáról 1 millió forint összegben, az általános 
tartalék terhére. 

A Képviselő-testület a lakó-konténert használatba átadja Miklós 
György és felesége Vasút u. 78. szám alatti lakosok részére – 
beleegyező nyilatkozat esetén – lakáshelyzetük megoldása céljából. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

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

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor      Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 


