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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-
én 17 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Vas Ildikó, Szappanos Renáta és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

Pénzváltó István 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: 
 

N a p i r e n d :  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási 
megállapodásának módosítása  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása 

7.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2016. (II.15.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási 
megállapodásának módosítása  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása 

7.) Egyebek 
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

megtárgyalása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó anyagot megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. A képviselő-
testületi tagoknak van-e kérdése, hozzászólása? 
 
A 2016. évi költségvetésből megállapítható, hogy az önkormányzat kedvező 
helyzetben van, megfelelő tartalékkal és céltartalékkal rendelkezik, mely lehetőséget 
nyújthat a pályázatok önerejének biztosításához. 
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri 
az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az önkormányzat 2016. évi költségvetését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A költségvetési rendelet-tervezet elfogadása előtt, az 
önkormányzat középtávú tervét – mely az előterjesztés melléklete – kell a képviselő-
testületnek elfogadni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezzel kapcsolatosan is kéri a pénzügyi bizottság 
állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
önkormányzat középtávú tevének elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a testületi tagoknak több kérdése 
nincsen, javasolja a képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
tv. 29/A. §-a, valamint a Stabilitás tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2016. február 15. napján 4. 

bekezdése alapján az önkormányzat tárgyévet követő éveinek – várható 
bevételeinek összegét tartalmazó – középtávú tervének elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
8/2016. (II.15.) Kt. határozat 
Az Önkormányzat középtávú terve 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 29/A. §-a, valamint a 
Stabilitás tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) bekezdése 
alapján az önkormányzat tárgyévet követő éveinek – várható 
bevételeinek összegét tartalmazó – középtávú tervét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

 

 

 
 
 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását. 
 

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

 
 

BEVÉTELEK 
ÖSSZEG E/Ft 

2017. 2018. 2019. 

Kommunális adó 10.000 10.000 10.000 

Építmény adó 19.000 19.000 19.000 

Iparűzési adó 90.000 90.000 90.000 

Pótlék, bírság 100 100 100 

Osztalék - - - 

Hozam bevétel 200 200 200 

Vagyon 
értékesítési 
bevétel 184 184 184 

Bérleti díj 2.300 2.300 2.300 

Összesen 121.784 121.784 121.784 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 
 

*** 
 
2.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testületi tagok az előterjesztést megkapták. A rendelet-
tervezet a következő módosításokat tartalmazza: a temető üzemeltetőjének 
személyében történt változást, a 2. számú melléklet módosítását – a sírhelyek 
megvásárlása Áfa mentes, tehát ki kellett venni az Áfa-t, valamint hogy a 4. számú 
mellékletben szereplő díjazások a temető üzemeltetőjét illetik meg. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezzel kapcsolatosan szeretné tájékoztatni a 
testületi tagokat, hogy a temető területéről hat pótkocsi szemetet kellet elszállítani, 
mely még az előző két vállalkozó után maradt a temetőben. Köszönetet szeretne 
mondani Tormási Zoltán és Balogh József szállításban nyújtott segítségéért.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a köztemetőről és a 
temetkezésről szóló rendelet-módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet-módosítás elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete  

a köztemetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
*** 

 
3.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a 
kormányzati funkciók módosításával kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. A 
jogszabályok 2016. évi változása indokolja a kormányzati funkciók módosítását. Két 
kormányzati funkciót szükséges felvenni az alaptevékenységbe, az egyik a 
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kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása, a másik az intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés. 

Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés alapján a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Nyárlőrinc 
Önkormányzat kormányzati funkcióiról szóló 152/2014. Kt. határozat módosításának 
határozat-tervezet szerinti elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
9/2016. (II.15.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati  
funkcióinak módosítása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2014. 
(XII.22.) számú határozatát - Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati 
funkcióiról - az alábbiak szerint módosítja: 
 
Kormányzati  Megnevezés 
funkció kód 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011220  Adó, vám- és jövedéki igazgatás 

013320  Köztemető-fenntartás és - működtetés 

013350  Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045120  Út, autópálya építése 

045160  Közutak, hidak. Alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045161  Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

047120  Piac üzemeltetés 

051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, 
üzemeltetése 

064010  Közvilágítás 

066010  Zöldterület kezelés 

066020  Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatás 

072111  Háziorvosi alapellátás 
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072311  Fogorvosi alapellátás 

074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

082044  Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése  

104037 Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 
ellátások 

107051  Szociális étkeztetés 

107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Tiszaalpári társulási megállapodás módosítását, 
mint az az előterjesztésből is kitűnik, szintén a kormányzati funkciók változása 
indokolja.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás módosításának melléklet szerinti elfogadását. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
10/2016. (II.15.) Kt. határozat 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős:Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: értelemszerűen 
 

Mellékelt a 10/2016. (II.15.) Kt. határozathoz 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
8. számú módosítása 

 
1. A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete a következőképpen módosul: 
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„2. számú melléklet 
 

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás alaptevékenységének 
államháztartási szakágazati és kormányzati funkciók osztályozási rend szerinti 

besorolása 
 

Államháztartási szakágazati besorolás (TEÁOR): 
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841105 
 
Az alaptevékenységek kormányzati funkció rend szerinti besorolása: 
 
Feladat megnevezése     Kormányzati funkció száma: 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenysége    011130 

Egyéb kiegészítő szolgáltatások     013390 

Család és gyermekjóléti szolgáltatások    104042 
 
Pénzellátás technikai kormányzati funkció rend szerinti besorolása: 
 
Feladat megnevezése     Kormányzati funkció száma: 

Támogatási célú finanszírozási műveletek    018030 

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 
államháztartáson kívülről      900020 

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek  900060” 
 
Z á r a d é k : 
 
A társulási megállapodás 8. számú módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-
testületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező 
rendelkezésként fogadták el. 

 
*** 

 
5.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a Tisza-menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosításával 

kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az előterjesztést a testületi tagok megkapták. 
Jogszabályváltozások miatt indokolt a társulási megállapodásban a módosítások 
átvezetése.  
Kéri a képviselő-testülettől a társulási megállapodás módosításának határozat-
tervezet szerinti elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tisza menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításának a 
melléklet szerinti elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
11/2016. (II.15.) Kt. határozat 
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás  
Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 11/2016. (II.15.) Kt. határozathoz 

 
 

Társulási Megállapodás 
módosítása 

 
1. A Társulási Megállapodás III. fejezet 3. pont 1.) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
1.) Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Óvoda 

Intézmény, rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (korábbi neve: Eötvös Loránd 
Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda- Bölcsőde Intézmény) 
 
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. (mint székhelyintézmény) Ellátandó feladata: 
óvodai nevelés 3-6 éve korig 

telephelyei:  
1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3- 

6 éves korig 
2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. Ellátandó feladata: bölcsődei nevelés 

3 éves korig 
 
2. V. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4. A Tanács gondoskodik az intézményvezető pályázat útján történő kiválasztásáról, 
kinevezéséről és 5 év időtartamra megbízást ad az intézményvezetői feladatok 
ellátására. 

 
 
3. VI. fejezet 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5. A vagyon fekvése szerinti önkormányzatnak a vagyonra vonatkozóan érvényes 
biztosítással kell rendelkeznie. Az intézmények működéséhez szükséges ingatlanok a 
Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda - Bölcsőde és 
Óvoda Intézmény térítésmentes használatába kerülnek. Az intézmény 
feladatellátásához átadott ingatlanok felsorolása az Alapító Okirat tartalmi elemét, 
valamint jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezik. 

 
4. VII. fejezet 6. pont első bekezdése és a 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezések 

lépnek: 
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- A Társulás működtetésével, adminisztrációs előkészítő és döntésvégrehajtó 
munkájával, illetve a fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos 
többletköltségek fedezetét (a feladatot ellátó munkatárs vagy munkatársak illetménye 
és járulékai valamint dologi kiadások) a tagok az októberi statisztikában szereplő 
gyermeklétszám arányában biztosítják. A mértékét a gyermeklétszám megoszlási 
arányának %-ával kiszámolt, átadott pénzeszköz formájában biztosítják. 

7. A Társulás munkaszervezete a költségvetési támogatás, és a társuló önkormányzatok 
pénzügyi hozzájárulásának felhasználásáról minden költségvetési év végével 
elszámol, az év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás 
határnapjáig elkészíti és a tanács elnöke a Tanács elé terjeszti. 

 
Évente 1 alkalommal április 30. napjáig a Társulás beszámol a társulás tagjainak a társulás 
működéséről, a társulási tanács tagja pedig a képviselő-testületnek a társulási tanácsban 
kifejtett tevékenységéről. 
 
5. VIII. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. A Társulási Tanács munkájának- külön figyelemmel a IV./8. pontjában foglaltakra 
ellenőrzésre, gazdaságossági és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára a 
feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat 
felhasználása és az elszámolás ellenőrzésére a Társulás Tanács létrehoz 3 tagú 
pénzügyi bizottságot a tag önkormányzatok pénzügyi ügyekkel foglalkozó 
bizottságainak elnökeiből, annak érdekében, hogy évenként, minden év április 30. 
napjáig jelentést készítsék el, és annak eredményéről a Társulási Tanácsot 
tájékoztassák. 

 
6. Jelen módosítás valamennyi, a társulást alkotó képviselő-testület döntéshozatalát követő 

napon lép hatályba. 
 
Z á r a d é k: 
A társulási megállapodás 2016. február 15. napján kelt módosítását az érintett 
önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat 
önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. 

 
*** 

6.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A társulási megállapodás módosításából adódik, 
hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát is módosítani kell. A 
módosításba bekerül egy új kormányzati funkció „gyermekek bölcsődei ellátása” 
címszó alatt. 
 

Javasolja a képviselő-testületnek a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okirat 
módosításának mellékelt határozat-tervezet szerinti elfogadását. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
12/2016. (II.15.) Kt. határozat 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító 
okirat módosításának elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítását a melléklet 
szerint elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 12/2016. (II.15.) Kt. határozathoz 

 
Módosító okirat 

 
 
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015. május 28. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a …/2016. (    ) Lakitelek 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozatra, a 12/2016. (II.15.) Nyárlőrinc Község 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozatra, és a …./2016. (    ) Tiszaugi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 4.4. bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

6. 104031 gyermekek bölcsődei ellátása 

 
2. Az alapító okirat többi pontjai változatlan tartalommal maradnak. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.  

 
*** 

 
7.) Egyebek 
 
7.1.) Pénzváltó István polgármester: Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési 
Egyesület Alapszabályának módosítása vált szükségessé. A módosítást a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek kell jóváhagyni. A módosítást 
szükségessé teszik a Polgári Törvénykönyvben történt változtatások. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület 
Alapszabályának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegezését a melléklet szerint elfogadni. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
13/2016. (II.15.) Kt. határozat 
Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület 

Alapszabály módosításának elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának 
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegezését a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

Melléklet a 13/2016. (II.15.) Kt. határozathoz 
 

„ARANYHOMOK”KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Alapító önkormányzatok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései 
alapján az önkormányzatok közötti együttműködés továbbfejlesztése, a kistérségi érdekek 
határozottabb képviselete, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési, 
vidékfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása céljából kistérségfejlesztési 
egyesületet hoznak hoztak létre, amelynek jelen Alapszabályát az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak 
szerint aktualizáltak: 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi 
tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát: 
 

I. 
Az egyesület adatai 

 
1. Az egyesület neve: „ARANYHOMOK” Kistérségfejlesztési Egyesület 
2. Az egyesület rövidített elnevezése: „ARANYHOMOK” Egyesület 
3. Az egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.: 144. 
4. Az egyesület telephelyei, fióktelepei:  

1. Az Egyesület telephelyei: 
6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 
6000 Kecskemét, Balaton u. 19. 

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

 
5. Az Egyesület Alapító Tagjai: 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét 

 Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Lajosmizse 

 Kerekegyháza Nagyközség Önkormányzata Kerekegyháza 

 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Lakitelek 

 Ágasegyháza Község Önkormányzata Ágasegyháza 
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 Ballószög Község Önkormányzata Ballószög 

 Felsőlajos Község Önkormányzata Felsőlajos 

 Fülöpháza Község Önkormányzata Fülöpháza 

 Fülöpjakab Község Önkormányzata Fülöpjakab 

 Helvécia Község Önkormányzata Helvécia 

 Jakabszállás Község Önkormányzata Jakabszállás 

 Kunbaracs Község Önkormányzata Kunbaracs 

 Kunszállás Község Önkormányzata Kunszállás 

 Ladánybene Község Önkormányzata Ladánybene 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzata Nyárlőrinc 

 Orgovány Község Önkormányzata Orgovány 

 Szentkirály Község Önkormányzata Szentkirály 

 Tiszaug Község Önkormányzata Tiszaug 

 Városföld Község Önkormányzata Városföld 

  

 
Az egyesületet alapító tagjainak nevét és székhelyét tartalmazó tagnévsor az 
alapszabály 1. számú mellékletét képezi. 
 
Az egyesület honlapjának címe: www.aranyhomok.hu 

 
II. 
 

Az egyesület célja és 
az általa folytatott tevékenységi körök 

Az egyesület célja, tevékenysége 
 
1. Az Egyesület célja: 
 - a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez 

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

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

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

 
2. Az egyesület tevékenysége fenti célok megvalósítása érdekében: 

- közös pénzalapot hoz létre, 
- közreműködik az egy önkormányzat teherbíró képességét meghaladó innovatív 

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

adódó speciális problémák megoldásában, 
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- támogatja – az együttműködésből származó összehangolt tervezés nyújtotta 
előnyök kihasználásával – az egységes kistérségi menedzsment érvényesítését,  

- támogatja a kistérség nagyobb térségek együttműködéséhez történő integrációját. 
 

2. Az Egyesület a fenti céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú 
tevékenységeket folytatja: 
Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú 
tevékenységet fejti ki: [Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont] 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- kulturális tevékenység, 
- kulturális örökség megóvása, 
- természetvédelem, állatvédelem, 
- környezetvédelem, 
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése, 
- sport, 
- településfejlesztés, településrendezés. 

 
 Az Egyesület alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységi 

körei a TEÁOR ’08 szerinti besorolás alapján a következőek: 

- Az Egyesület főtevékenysége: 
 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

  
- A további tevékenységi körök: 

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
63.12 Világháló-portál szolgáltatás 
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
94.12 Szakmai érdekképviselet 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

 

3.) Az Egyesület az Ectv. VII. fejezete szerint működő közhasznú szervezet, amely 
közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan 
végzi: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 

http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7230
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7440
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7413
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
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7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 
a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek. 

 
Az Egyesület a közhasznú tevékenységét az alábbi, egyéb jogszabályokba foglalt 
közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: 

 iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése; 
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; a helyi 
társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése [a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) és (2) bekezdés a), b), e) 
pontjai],  

 óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelés-
oktatás, nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi 
ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai 
nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, nemzetiség gimnáziumi nevelés-
oktatása, nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, nemzetiség szakiskolai 
nevelés-oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, 
pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai 
nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az 
óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem 
foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben 
rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek 
tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) 
bekezdés, 4. § 1. pont a)-u) alpontjai],  

 közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre szerveződő 
közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális 
célok megvalósításának támogatása; a művészeti intézmények, továbbá a lakosság 
művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó 
munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének 
segítése [a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
tv. 121. § a)-b) pontjai],  

 kulturális örökség védelme, nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele 
[a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése és 
61/B. § (3) bekezdése], 

 természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek 
oktatása [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdése]. 

 
III. 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 
 

1. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület 
közhasznú szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont] 
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2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) 
pont] 

3. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen 
alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont] 

4. Az Egyesület által folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó 
tevékenységi körei a TEÁOR ’08 szerinti besorolás alapján a következőek: 

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás 
02.40 Erdészeti szolgáltatás 
10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
32.99 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 
47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 
47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
47.61 Könyv-kiskereskedelem  
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
47.64 Sportszer-kiskereskedelem  
47.65 Játék-kiskereskedelem  
47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 
47.77 Óra-, ékszer-kiskereskedelem  
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 
47.82 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme 
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
49.41 Közúti áruszállítás 
49.42 Költöztetés 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
58.11 Könyvkiadás 
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.13 Napilapkiadás 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
58.21 Számítógépes játék kiadása 
58.29 Egyéb szoftverkiadás 
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 
60.10 Rádióműsor-szolgáltatás 
60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
61.10 Vezetékes távközlés 
61.20 Vezeték nélküli távközlés 
61.90 Egyéb távközlés  
62.01 Számítógépes programozás 
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás 
62.03 Számítógép-üzemeltetés  
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=0141
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=0142
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2223
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5227
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5227
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5247
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5247
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5262
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5262
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5262
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6023
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6024
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6024
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5523
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5523
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7222
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7222
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7230
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7222
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7230
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63.12 Világháló-portál szolgáltatás 
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
69.10 Jogi tevékenység 
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
73.12 Médiareklám 
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 
74.10 Divat-, formatervezés 
74.20 Fényképészet 
74.30 Fordítás, tolmácsolás 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése 
77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
77.40 Immateriális javak kölcsönzése 
78.10 Munkaközvetítés 
78.20 Munkaerőkölcsönzés 
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás  
79.11 Utazásközvetítés 
79.12 Utazásszervezés 
79.90 Egyéb foglalás 
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.91 Követelésbehajtás 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.42 Felsőfokú oktatás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
85.52 Kulturális képzés 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
94.12 Szakmai érdekképviselet 

 
Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységét csak a közhasznú vagy a jelen 
okiratban meghatározott alapcél elérése, elősegítése érdekében végzi.  

 
5. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) 
bekezdés c.) pont] 

6. Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának 
nyilvánosságát a www.aranyhomok.hu internetes honlapján, valamint az egyesület 
székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves 

http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7020
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7411
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7412
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7310
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7310
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7440
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7440
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7413
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7140
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7140
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7140
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7450
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7450
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7450
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6330
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6330
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6330
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8022
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8030
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8030
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8042
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8042
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8042
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9252
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9252
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9111
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9112
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beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a www.aranyhomok.hu internetes 
honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 
37. § (3) bekezdés d.) pontja] 

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

6. Az Egyesület jogi személy. 
7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

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

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

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

 
IV. 

Az egyesület tagjai 
A tagság 

 
- Az Egyesület rendes tagjai az V. pontban az 1. számú mellékletben megjelölt alapító 

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

 
- A rendes tagok évente a lakosságszám és a Közgyűlés által egy főre meghatározott 

tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni, melynek 
összege 2014-ben 2016-ban 110,- Ft/fő. A tagsági díjat minden év március 31-ig kell 
befizetni. 

 
- A tagönkormányzatokat az Egyesületben a mindenkori polgármesterek, vagy a 

Képviselőtestület által a polgármesterek helyettesítésére megbízott személyek képviselik. 
 
- Az Egyesület a kitűzött célok megvalósításához – külön megállapodások alapján – igénybe 

veszi és koordinálja a kistérség más gazdasági és civil szervezetei közreműködését. 
 
- A tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek egyenlő jogokkal vesznek részt az 

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

 
- A tagság megszűnik: 

 a tagönkormányzat jogutód nélküli megszűnésével, 

 az Egyesület megszűnésével, illetve feloszlatásával, 

 az Egyesületből való kizárással, 

 kilépéssel. 
 

a./ Kilépéssel lehet megszüntetni a tagságot oly módon, hogy a kilépést írásban kell 
közölni az Egyesület elnöke felé. Az egyesületi tagság a kilépés írásbeli bejelentésével 
megszűnik. 
 

 b. - Kizárással szűnik meg a tagság: 

 az Alapszabály vagy közgyűlési határozat súlyos megsértése esetén, 
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 ha a tag, vagy képviselője a tagsági jogokkal visszaél és ezzel bírósági úton, 
jogerősen megállapított jogtalan előnyt szerez, másoknak kárt okoz, 

 tagdíj-fizetés és egyéb kötelezettségeinek a határidő lejárta után írásbeli 
figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget. 
A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag írásban kezdeményezheti. A 
kizárásról a Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel nyílt szavazással dönt. A Közgyűlés a 
határozatát írásban közli az érintett taggal, aki azt a tudomásszerzéstől 
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 

 
Pártoló tag lehet minden más természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági és civil szervezet, amely elfogadja az Egyesület alapszabályát és 
a meghatározott célok megvalósítását anyagilag is támogatja. 

 
V. 

A tagok kötelezettségei 
 

1. Az egyesület tagja: 
  
 a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 

tevékenységét. 
 b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 
 c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak 

reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. 
 

VI. 
Az egyesület szervezete 

 
1.) Az Egyesület szervei: 
 
A.) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok /képviselőik/ összességéből álló Közgyűlés. 

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

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

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

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

- a tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll; 

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

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

szétválásáról, az egyesület megszűnésének elhatározása, feloszlásának 
kimondása, 
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- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a tisztségviselők elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 

- döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a 
hatáskörébe utal. 

 
B.) A Közgyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 4  5 év időtartamra, 4 főből 

álló (1 elnök és 3 elnökhelyettes) Elnökséget választ. 
 
Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az Egyesületet az Elnök akadályoztatása vagy 
távolléte esetén – a megválasztott elnökhelyettesek közül – Tiszakécske Város 
Önkormányzatának polgármestere képviseli. Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség 
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. 
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen köteles beszámolni.  

Az Elnökség legalább negyedévente ülésezik, ülései nyilvánosak. Az Elnökség ülését a 
Titkár hívja össze, lehetőleg írásban úgy, hogy az ülés helyét, idejét és a napirendi 
pontokat tartalmazó, postai úton küldött írásbeli meghívó a tagokhoz az ülés időpontja 
előtt legalább 5 nappal megérkezzen. Sürgős vagy indokolt esetben telefonon, faxon 
vagy elektronikus úton is értesíthetőek a tagok, ebben az esetben 5 napnál korábbra 
is összehívható az ülés. 

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. Ha az ülést 
határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy azt az eredeti napirenddel 15 napon 
belüli időpontra ismételten össze kell hívni azzal, hogy a megismételt ülés időpontja az 
eredeti meghívóban is megjelölhető. A megismételt ülés is akkor határozatképes, ha 
legalább 3 tag jelen van. 

Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza;  

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

 
C.)A Közgyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, 4  5 év időtartamra 3 főből 

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

 
2.) Az Egyesület alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat az Elnök megbízásában 

foglalt keretek között a Titkár gyakorolja. 
 
Az egyesület tisztségviselői: 
 Az Egyesület Elnöke:  

Szemereyné Pataki Klaudia (születési hely és idő: Kecskemét, 1976. 03. 04., an.: 
Oláh Aranka, lakcím: 6000 Kecskemét, Ybl Miklós u. 10.) 

 Az elnökség tagjai:  
- Szemereyné Pataki Klaudia elnök (an.: Oláh Aranka, lakcím: 6000 

Kecskemét, Ybl Miklós u. 10.) 
- Tóth János elnökhelyettes (an.: Turupoli Mária, lakcím: 6062 Tiszakécske, 

Attila u. 1/A/7.) 
- Basky András elnökhelyettes (an.: Csordás Terézia, lakcím: 6050 

Lajosmizse, Erkel u. 28.) 
- Dr. Kelemen Márk elnökhelyettes (an.: Bán Mária Terézia, 6041 
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Kerekegyháza, Jász u. 1.) 
 
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.  
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 
esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés] 
 

VII. 
Az egyesület működése 

 
1.) A Közgyűlés és az Elnökség: 

- Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal kell tartani. 
- Rendkívüli ülést kell tartani, ha 

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

- A Közgyűlést az Elnök hívja össze úgy, hogy a Közgyűlés üléseire szóló, annak 
helyét és idejét valamint napirendjét is tartalmazó meghívót az ülés időpontja 
előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának. 

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

- A Közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, két 
szavazatszámlálót és a jegyzőkönyvet hitelesítő tagot. 

- A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, 
ideértve az éves beszámoló jóváhagyását is. 

- Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

- Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

- Szavazategyenlőség esetén a téma napirend tárgyalását tovább kell folytatni. 
Ismételt szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

- A Közgyűlés döntései során mindenkor köteles biztosítani az önkormányzati 
jogok érvényesülését, a tagok egyenjogúságát és igényelni a tagok aktív 
közreműködését. 

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

- Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség, mind a Felügyelő Bizottság üléséről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottaknak a lényegét, míg a hozott 
határozatokat szó szerint rögzíti.  A Közgyűlés határozatainak számozása 
évenként kezdődik folyamatos arab sorszámozással, a határozatok jelölése 
……../…..év/…..hó/….nap/ sz. Közgyűlési Határozat.  

-  A Közgyűlési jegyzőkönyvet aláírja a levezető elnök és a Közgyűlés által erre 
kijelölt 1 hitelesítő tag, az Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet annak minden 
tagja, míg a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnök és 1 
hitelesítő tag. 

- Az Egyesület Titkára a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles 
haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe. A Titkár köteles az Elnökség 
által hozott döntések nyilvántartását napra készen vezetni, amely nyilvántartásból 
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). 
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- A Titkár köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat – amelyek 
bármely tagot vagy harmadik személyt érintenek – a döntés meghozatalát követő 
15 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek 
megküldeni. 

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

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

 
A Felügyelő Bizottság: 

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

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

 ellenőrzési tapasztalatairól évente beszámol a Közgyűlésnek, 

 a szervezet gazdálkodásának, folyamatos, időszakonkénti visszatérő vizsgálata, 

 az éves költségvetés tervezetének véleményezése, 

 az éves pénzügyi zárás vizsgálata,  

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

 célzott vizsgálatok lefolytatása. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták.  
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A Felügyelő bizottság tagjai: 
- Dr. Lóczi Boglárka, a felügyelő bizottság elnöke (an.: Fekete Anikó, lakcím: 

6077 Orgovány, Gárdonyi G. u. 14.) 
- Balogh Károly (an.: Garaczi Margit, lakcím: 6034 Helvécia, Áruház u. 8.) 
- Kovács Imre (an.: Fekete Klára Mária, lakcím: 6115 Kunszállás, Táncsics u. 

30.) 
 

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

Az Egyesületi Elnököt, Elnökhelyetteseket a Közgyűlés 4 5 éves időtartamra egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek 
közül választja.  

A Titkárt a Közgyűlés nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az 
Elnökség gyakorolja. A Titkár munkájáért díjazásban részesülhet. 

 A tisztségviselők és a Titkár az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége 
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által 
hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott 
károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

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

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

 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki  

a.) az Elnökségi Tag vagy Titkár, 
a) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

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

c) az a) − c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

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

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

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

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  
d) a vezető szerv Elnöke vagy tagja 
b.) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerve elnöke vagy tagja (ide 

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

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

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

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

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

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

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

A tisztségviselők feladatukat díjazás nélkül látják el. 

A Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság határozatainak meghozatalakor 
nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi 
személy terhére másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem 

tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 
f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
A határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 
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Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés] 

 
VIII. Az egyesület vagyona és gazdálkodása 

 
 Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik: 

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

elnyert támogatások, 
- a működés során keletkezett egyéb bevételek, 
- az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében 

ezen okirat VI/4. pontjában részletezett gazdasági-vállalkozási tevékenységet 
folytathat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti. 
Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a 
jelen okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania, 

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

 
IX. Közhasznúsági rendelkezések 

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

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

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

4.) Az Egyesület nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni 
adománnyal csatlakozhat. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a 
szokásos piaci áron nyilvántartásba veszik. 

5.) A vezető szervek tagjaival, valamint a tisztségviselőkkel kapcsolatos 
összeférhetetlenségre az Ectv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

6.) Az Egyesület hivatalos iratainak kezelése, az Egyesület 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 
szám alatti telephelyén, az Egyesület irodájában történik és kerül elhelyezésre. Az 
iratokba való betekintés a Közgyűlés tagjainak bármikor, külső érdeklődőnek írásban 
egyeztetett időpontban lehetséges, ha az nem sérti a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályokat, illetve az Egyesület érdekeit. Az iratbetekintésnél az 
Egyesület Titkárának jelen kell lennie. 

7.) Az Egyesület nyilvánosságra hozza a szolgáltatásainak igénybevétele módjáról szóló 
tájékoztatót is. A nyilvánosságra hozatal a helyi média útján történik, valamint 
közzéteszik az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán.  

8.) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és 
működésének fenntartását. 

 
X. 

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

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

2.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, elsősorban az 
egyesületekről, a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

Jelen okirat egységes szerkezetbe foglalására a Preambulum, a IV. fejezet, az V. fejezet, a 
VI. fejezet 2., 3., 4. és 7. pontok, a VII. fejezet 1.,2.,3.,7. pontok, a VIII. fejezet 1. A) és B) 
pontjai és a 2. pontja módosítása, a korábbi 3. pont törlése, a IX. fejezet 1-3. pontjai, a X. 
fejezet, a XI. fejezet 3., 5., 6. és 8. pontja módosítása miatt került sor. 
 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az 
irányadóak. 

 
 

*** 
 
7.2.) Zayzon Jenőné jegyző: A Kttv. (Köztisztviselő törvény) szerint a köztisztviselőt 
megillető cafeteriajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap 
ötszörösénél, az éves költségvetési törvény pedig a maximumát meghatározza évi 
200 e/Ft-ban. Ez bruttó keret, tehát a közterhekre is fedezetet kell nyújtania. A 
polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 
cafeteriajuttatásra vonatkozó rendelkezést, ezért rá is irányadó a fentebb irt 
minimális és maximális összeghatár.  

Ugyanakkor a köztisztviselők cafeteriajuttatását közszolgálati szabályzatban kell 
rendezni, melynek hatálya a polgármesterre nem terjed ki, ezért számára a 
képviselő-testület állapíthat meg cafeteriajuttatást maximum évi bruttó 200 e/Ft 
összeghatárig. 

Korábban a hivatal cafeteria szabályzatában szerepelt a polgármester 
cafeteriajuttatása, törölni kell a szabályzatból, és a képviselő-testület határozatban 
állapítja meg a polgármester részére az éves bruttó 200 e/Ft összegű 
cafeteriajuttatást. 
 
Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezet szerint a polgármester 
cafeteriajuttatásának elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a főállású 

polgármesternek 2016. évre a cafetéria juttatás éves összegét – a köztisztviselők 
cafetéria juttatásának megfelelően – bruttó 200 e/Ft-ban megállapítani, a Kttv. 151. 
§-a figyelembe vételével. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
14/2016. (II.15.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester  
cafetéria juttatása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármesternek 2016. évre a cafetéria juttatás éves 
összegét – a köztisztviselők cafetéria juttatásának megfelelően – 
bruttó 200 e/Ft-ban állapítja meg, a Kttv. 151. §-a figyelembe 
vételével. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
7.3.) Zayzon Jenőné jegyző: Az elmúlt évhez hasonlóan a polgármester 
szabadságának ütemezését a képviselő-testületnek kell jóváhagyni minden év 
február 28-áig. A nyilvántartás alapján január 31-ig meg kell állapítani a polgármester 
előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a 
tárgyévi szabadsághoz kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni 
vagy kiadni. 
A polgármester szabadságának mértékét a jogszabályhely pontosan meghatározza, 
azonban javasolt ezen szabadságok ütemezéséről a képviselő-testület általi 
határozat meghozatala. A polgármester 2016. évi szabadság-kerete 39 nap.  
Kéri a képviselő-testülettől a polgármester szabadság ütemezését a határozat-
tervezet szerint elfogadni 
 
Pénzváltó István polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2016. évi 
szabadsága ütemezését az alábbiak szerint fogadja el: 

2016. március 23-31. napig   6 nap 
2016. április 1-4. napig   3 nap 
2016. június 4-8. napig   5 nap 
2016. augusztus 1-15. napig         11 nap 
2016. november 2-8. napig   5 nap 
2016. december 19-30. napig  9 nap. 

Felelős a nyilvántartásért: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
15/2016. (II.15.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester szabadság 
ütemezésének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által 
vezetett nyilvántartás alapján, Pénzváltó István főállású polgármester 
részére 2016. évben megállapított 39 nap szabadság ütemezését – a 
Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

2016. március 23-31. napig   6 nap 
2016. április 1-4. napig   3 nap 
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2016. június 4-8. napig   5 nap 
2016. augusztus 1-15. napig         11 nap 
2016. november 2-8. napig   5 nap 
2016. december 19-30. napig  9 nap 

Felelős a nyilvántartásért: Zayzon Jenőné jegyző 

 

7.4.) Pénzváltó István polgármester: A Falukarácsony ünnepségének fő szervezője 

Almási Barbara óvodavezető volt, segítője Horváthné Dékány Judit, valamint az 

Adventi gyertyagyújtás lebonyolítója ifj. Varga Imre. Javasolja Almási Barbara 

részére nettó 40 e/Ft, Horváthné Dékány Judit részre 30 e/Ft és ifj. Varga Imre 

részére 20e/Ft juttatás biztosítását. 

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

 

Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javasolt 

összegekkel egyetértett. 

 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Falukarácsony 

ünnepségének megszervezéséért és lebonyolításáért Almási Barbara részére nettó 

40 e/Ft, a Falukarácsony ünnepségének lebonyolításában való közreműködéséért 

Horváthné Dékány Judit részére 30 e/Ft és az Adventi gyertyagyújtás ünnepségének 

lebonyolításáért ifj. Varga Imre részére 20 e/Ft juttatás biztosítását. Felelős: 

Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

16/2016. (II.15.) Kt. határozat 

A Falukarácsony ünnepségének szervezéséért Almási Barbara és  

Horváthné Dékány Judit, valamint az Adventi gyertyagyújtás 

lebonyolításáért ifj. Varga Imre részére pénzbeli juttatás biztosítása 

 

H A T Á R O Z A T  

 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Almási 

Barbarát a Falukarácsony ünnepségének megszervezéséért és 

lebonyolításáért nettó 40 e/Ft összegű juttatásban részesíti. 

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváthné 

Dékány Juditot a Falukarácsony ünnepségének lebonyolításában 

való közreműködéséért nettó 30 e/Ft összegű juttatásban 

részesíti. 

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Varga 

Imrét az Adventi gyertyagyújtás ünnepségének lebonyolításáért 

nettó 20 e/Ft összegű juttatásban részesíti. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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7.5.) Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt testületi ülésen szó volt arról, hogy 

a bejövő távolsági buszok részére a Rákóczi utca lenne a legalkalmasabb utca, ahol 

be tudnának jönni a falu központjába, de akkor az utcát le kellene aszfaltozni. Az 

utcának az a része melyen a busz közlekedne 219 méter és 5 méter széles, tehát 

nagyjából 1.100 m2-nyi területről beszélünk.  

A mai nap folyamán ennek az utcának az aszfaltozására – 4 cm kopóréteg 

húzásával – nettó 3.200,- Ft-os árajánlatot kapott, amely bruttó 4.470.400,- Ft-os 

bekerülési költségnek felel meg. Kéri a testületi tagok állásfoglalását, hogy ezzel 

kapcsolatosan folytassunk-e tárgyalások. 

 

Túri István képviselő: Mindenképpen utána kell nézni az ajánlatnak, hogy minden 

minőségi kritériumnak megfelel-e. 

 

Pénzváltó István polgármester: Természetesen műszaki ellenőr jelenlétével 

készülne az út, hogy megfelelő legyen a minősége. 

 

Vas Ildikó képviselő: Meg lehet-e oldani esetleg, hogy a busz elmegy a Béke utcáig 

és ott fordul meg, akkor az Árpád utcánál lehetne egy megálló is. 

 

Zayzon Jenőné jegyző: A Volán ehhez a megoldáshoz már korábban sem járult 

hozzá, pedig akkor még nem volt az iskola ellőtt bukkanó. Amennyiben a Rákóczi 

utcán szeretnénk, hogy eljárjon a busz a Volánnal is kezdeményezni kell a 

tárgyalásokat. 

 

Túri István képviselő: A községben a belterületi utak milyen vastag aszfalt réteggel 

vannak ellátva? 

 

Zayzon Jenőné jegyző: A Vasút utca és az Arany János utca nagyon jó 

minőségben készült el, a terveket elő tudjuk keresni és megnézni a konkrét 

vastagságot. 

 

Tormási Zoltán alpolgármester: A Rákóczi utca útalapját a Megasped Kft. 

készítette. Véleménye szerint a Kft-től kellene árajánlatot beszerezni, hogy milyen 

összegért vállalnák az út lezárását. Ez már csak abból a szempontból is ésszerű 

lenne, hogy egy cég vállalná a garanciát a teljes útért. 

 

Pénzváltó István polgármester: A következő testületi ülésre megkérjük a 

Megasped Kft. árajánlatát és képviselő-testület dönthet az út befejezésével 

kapcsolatban.  

 

7.6.) Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a rendezési 

terv módosítását az előterjesztés szerint elfogadni. 

 

Tormási Zoltán alpolgármester: Célszerű lenne a tervezőnő jelenlétében döntést 

hozni a változtatásokkal kapcsolatosan. 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2016. február 15. napján 30. 

Pénzváltó István polgármester: Egyetért, a következő testületi ülés Szilbernhorn 

Erzsébet tervezőnő részvételével történik, ahol megtárgyalásra kerül a rendezési terv 

módosítása, illetőleg a részére történő felhatalmazás megadása. 

 

 

Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 

képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 

 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 

polgármester             jegyző 


