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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 8-
án 15 órakor megtartott üléséről. 

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

Forgó Istvánné, Hajagos Antal és Túri István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (7) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pontok elfogadását: 
 

N a p i r e n d :  
 

1.) A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
elszállítására irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.)  Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
107/2014. (X.8.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H a t á r o z a t  

1.) A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
elszállítására irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Egyebek 
 

1.) A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________3. 

N y á r l ő r i n c , 2014. október 8. napján. 

Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztését megkapták. 
Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
megállapította, hogy az önkormányzat többször módosított 14/2002.(XII.30.) 
rendelete törvénysértő.  

A törvénysértő rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és az új rendelet csak 2015. 
január 1-vel lép hatályba, mert az önkormányzat és a Városgazdasági Kft. korábban 
kötött szerződésének lejárata 2015. december 31. A Városgazdasági Kft. 2015. 
január 1-vel vállalta, hogy egyénileg megköti a szerződést a lakossággal. Azért kell a 
tulajdonossal egyénileg megkötni a szerződést, hogy a rezsicsökkentés 
érvényesüljön. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyik bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Hajagos Antal képviselő: A rendelettel kapcsolatban három kérdést szeretne 
feltenni. Az első, hogy a szelektív hulladék elszállítását is tartalmazza-e majd a 
szemétszállítási díj, és hogyan történik a díj kifizetése? A második, hogy úgy olvasta, 
akinek 120 l-es edényzete van annak 60 l-ig ingyenes az elszállítás. Ez minden 
lakosra vonatkozik-e. A harmadik kérdése, hogy az önkormányzat vagy a 
Városgazdasági Kft-től egy személy fogja-e ennek az adminisztrációs részét 
bonyolítani? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Jelenleg a szelektív hulladék gyűjtése ingyenes, hogy a 
későbbiekben hogyan alakul, információink nincsenek. A szolgáltatási díj 
megfizetésének módjáról és a számlázás rendjéről a közszolgáltató az igénybevevőt 
írásban tájékoztatja A szolgáltatási díj megfizetése negyedévente utólag történik 
számla ellenében. A befizetést a megküldött befizetési csekk illetve átutalás útján 
lehet teljesíteni.  

A 60 l-es edényzettel kapcsolatosan a rendelet-tervezet 7. § (2) bekezdése a 
következőképpen szól: „A díj megfizetése alól mentesíti az Önkormányzat azon 
belterületi ingatlan tulajdonosát, használóját, aki egyedül élő és 70. életévét 
betöltötte. Ezen ingatlanok tulajdonosai, illetve használói 60 l-es gyűjtőedény 
használatára jogosultak. Amennyiben az igénybevevő az önkormányzat által 
meghatározott méretet meghaladó edényt használ, úgy a 60 l-es gyűjtőedény 
szolgáltatási díjának megfelelő mértékű díjkedvezmény megilleti, azonban a 
ténylegesen használt gyűjtőedény és a 60 l-es gyűjtőedény szolgáltatási díjának 
különbözete szerinti díj megfizetésére köteles.” Tehát a díj megfizetése alól csak a 
70. életévét betöltött, egyedül élő és 60 l-es gyűjtőedényt használó személy 
mentesülhet. 

A harmadik kérdésre válaszolva, a Városgazdasági Kft. minden tulajdonossal külön-
külön fogja megkötni a szerződést, melynek az adminisztrációs részét saját maguk 
intézik. 
 
Hajagos Antal képviselő: Megköszöni a tájékoztatást és szeretné kifejezni 
elismerését a jegyző asszonynak a rendelet-tervezet elkészítésével kapcsolatosan. 
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Kiss Ferenc képviselő: A változásokkal kapcsolatosan tájékoztatni kellene a 
lakosságot is.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A kihirdetett rendelet szerepel az önkormányzat honlapján 
és hirdetőtábláján, valamint kiküldjük a rendeletet a lakosság részére.  
Decemberben a Közmeghallgatásra a Városgazdasági Kft. képviselőjét is meghívjuk, 
aki tájékoztatja a lakosságot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2014. (X.13.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi  
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 

 
 

*** 
 

2.) Egyebek 
 
2.1.) Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület az előzőekben hozzájárult 
Mobil-box – lakókonténer - vásárlásához, melyet Miklós György és felesége részére 
lakhatás céljára biztosított az önkormányzat. A mobil-box mérete nem megfelelő, 
nem tudják minden bútorukat elhelyezni, az egyik ágy sem fér be. A cégtő, melytől az 
előző boxot vásároltuk kértünk árajánlatot egy kiegészítő box megvásárlására. A 
lakókonténer ára 850 e/Ft + Áfa. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyik bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a mobil-box 
megvásárlását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek 850 e/Ft plusz Áfa 
összegben lakókonténer megvásárlását, valamint a vásárlással kapcsolatos 
járulékos költségek biztosítását az általános tartalék terhére. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a lakó-konténert használatba átadja Miklós 
György és felesége Vasút u. 78. szám alatti lakosok részére lakáshelyzetük 
megoldása céljából. Felelős: polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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108/2014. (X.8.) Kt. határozat 
Lakó-konténer megvásárlásához pénzeszköz biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 850 e/Ft plusz 
Áfa összegben lakókonténert vásárol, valamint a biztosítja a 
vásárlással kapcsolatos járulékos költségeket az általános tartalék 
terhére. 

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

Felelős: polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

2.2.) Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület döntött a Rákóczi utca 
felújításával kapcsolatosan. A munkák elvégzéséhez szükség van műszaki ellenőrre. 
A hivatal előtti parkoló kialakításánál Szölgyén Péter végezte a műszaki ellenőri 
feladatokat, így tőle kértünk árajánlatot. Szölgyén Péter a műszaki ellenőri feladatok 
ellátását 400 e/Ft-ért vállalja. Javasolja az ajánlat elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta Szölgyén 
Péter megbízását a műszaki ellenőri feladatok ellátására.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Rákóczi utca 
felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Szölgyén Pétert 
bízza meg bruttó 400.000,- Ft összegért. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
hatalmazza fel Pap Sándor polgármestert a megbízási szerződés aláírására a jegyző 
ellenjegyzése mellett. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
109/2014. (X.8.) Kt. határozat 
Szölgyén Péter megbízása a Rákóczi utca felújításával 
kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi utca 
felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésével 
Szölgyén Pétert bízza meg bruttó 400.000,- Ft összegért. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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2.3.) Pap Sándor polgármester: Ez év augusztusában villámcsapás érte a rendőr-
lakásban a kamerarendszer elektronikai rendszerét. Jelenleg a kamerák működnek 
ugyan, de felvételt nem készítenek. A rendszer helyreállításának költsége 515.493,- 
Ft. A káreseményt az önkormányzat jelezte a biztosító fele. Az összeget meg kellene 
előlegezni addig, amíg a biztosító rendezi a kifizetését, hogy a kamerák minél 
hamarabb működő képesek legyenek. Javasolja az összeg biztosítását a 
kamerarendszer helyreállítására. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a község 
területén működő térfigyelő kamerarendszer helyreállítására 515.493,- Ft-ot biztosít, 
az általános tartalék terhére. Felelős: polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
110/2014. (X.8.) Kt. határozat 
Térfigyelő kamerarendszer helyreállítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 
területén működő térfigyelő kamerarendszer helyreállítására 
515.493,- Ft-ot biztosít, az általános tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.4.) Pap Sándor polgármester: A hétvégén kerül sor az önkormányzati képviselő 
választásra. Az ehhez kapcsolódó kiadások – főleg étkeztetés - fedezésére 
szeretnénk, ha a képviselő-testület biztosítana 200 e/Ft-ot. Javasolja az összeg 
biztosítását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2014. október 
12-én megrendezésre kerülő önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó 
kiadások fedezésére 200 e/Ft-ot biztosítson. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
111/2014. (X.8.) Kt. határozat 
Önkormányzati választás megtartásához 
pénzeszköz biztosítása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
október 12-én megrendezésre kerülő önkormányzati képviselő 
választáshoz kapcsolódó kiadások fedezésére 200 e/Ft-ot biztosít.  

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
2.5.) Pap Sándor polgármester: Megkereséssel élt az önkormányzat felé 
Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere. A kormány felhatalmazása alapján 
meghirdetésre került az ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú „Területi együttműködést 
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című 
pályázati felhívás. A pályázat célja az egy járáshoz tartozó települések, a helyi 
szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése, valamint a 
társadalmi felzárkóztatást elősegítő esélyegyenlőségi programok végrehajtásának 
elősegítése. A pályázatot kizárólag a járásszékhely település önkormányzata 
nyújthatja be, tehát Kecskemét. A pályázatban való részvétel az önkormányzat 
részéről anyagi ráfordítást nem igényel. 
Javasolja a képviselő-testületnek az ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú „Területi 
együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban” című pályázati felhíváshoz történő csatlakozást, mely pályázat benyújtója 
Kecskemét Megyei Jogú Város. Felelős: polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
112/2014. (X.8.) Kt. határozat 
ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú pályázati 
kiíráshoz történő csatlakozás 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván az ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú „Területi együttműködést 
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban” című pályázati felhíváshoz, mely pályázat benyújtója 
Kecskemét Megyei Jogú Város. 

Felelős: polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.6.) Pap Sándor polgármester: Az elmúlt ülésen a testület hozzájárult, hogy 
pályázatot nyújtsunk be szociális célú tűzifa vásárlására. A határozatból kimaradt, 
hogy az önkormányzat „a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér”. Javasolja a képviselő-testületnek a módosítás elfogadását. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a 104/2014. Kt. határozat módosítását. Javasolja a 
képviselő-testületnek a 46/2014. (IX.25.) BM. rendelet alapján a Szociális célú tűzifa 
vásárlásához kapcsolódó támogatásra igény benyújtását. Javasolja a képviselő-
testületnek vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes 
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feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő 
– rendeletben szabályozza. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy vállalja, hogy a 
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy keményfa estén 91.440,- Ft önerőt 
biztosítson az általános tartalék terhére. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
113/2014. (X.8.) Kt. határozat 
Szociális célú tűzifa vásárlásához 
támogatás igénylése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 104/2014. 
Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2014. 
(IX.25.) BM. rendelet alapján a Szociális célú tűzifa vásárlásához 
kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be. 

1.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 
2014. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben 
szabályozza. 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

3.) A Képviselő-testület keményfa estén 91.440,- Ft önerőt biztosít az 
általános tartalék terhére. 

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 


