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Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2016. május 3. napján 2. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 3-án 
16,30 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, 
Szilbernhorn Erzsébet tervező, 
Ujvári Kálmán előadó. 
 

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 Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. 
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 
terve 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Települési Értéktár létrehozása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Nyárlőrinc Község településrendezési tervének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
21/2016. (V.3.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. 
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 
terve 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Települési Értéktár létrehozása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Nyárlőrinc Község településrendezési tervének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) Egyebek 
 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képkiviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Javasolja a költségvetés 
módosításának elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet 
elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
12/2015.(XII.3.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.23.) rendelet 

módosításáról 
 

*** 
 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadása 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az előterjesztéshez kapcsolódó 
anyagot megkapták. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy az elmúlt év 
gazdasági szempontból – mint ahogyan a számok is mutatják - eredményesnek 
mondható. Javasolja a 2015. évi zárszámadás elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a 2015. évi 
zárszámadás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete 
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
*** 

 
3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. 

évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testületi tagok az előterjesztést megkapták. Az 
önkormányzatnak belső ellenőrzés keretében kell gondoskodnia a felügyelt 
költségvetési szervek ellenőrzéséről, melyhez belső ellenőrt foglalkoztat. A belső 
ellenőrnek el kell készítenie az előző év éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, 
melyet a zárszámadáskor a testületnek kell elfogadnia. 
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Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi 
belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadását. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
22/2016. (V.3.) Kt. határozat 
A 2015. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 

A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló 
összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 

rendelet 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az előterjesztést szóban annyival szeretné kiegészíteni, 
hogy mint az anyagból is kitűnik, a képviselők egységesen 20.000,- Ft tiszteletdíjat 
kapnának havonta, míg a bizottság kültagjai 5.000,- Ft-ot. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletet.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról  

 

*** 

 

5.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 

terve 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai ehhez a napirendi ponthoz is megkapták az 
anyagot. Törvényi előírás, hogy az önkormányzatnak minden évben el kell készíteni 
a közbeszerzési tervét, melyet év közben bármikor módosítani lehet. 

Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés szerint a közbeszerzési tervre vonatkozó 
határozat-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján 
az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének melléklet szerinti elfogadását. 
Javasolja, hogy a módosítás és a módosítás eredményeképpen a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása a polgármester feladata legyen. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
23/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 
2016. évi Közbeszerzési Terve 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § 
(1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2016. évi 
Közbeszerzési Tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

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

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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Melléklet a 23/2016. (V.3.) Kt. határozathoz 

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE  

2016. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE 
 
 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
 

Az eljárás 
megindításának, 

Illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 
időtartama 

II. Építési 
beruházás 

      

A TOP-1.4.1-15 
kódjelű „A 
foglalkoztatás és az 
életminőség  
javítása 
családbarát, 
munkába állást 
segítő intézmények, 
közfoglalkoztatások 
fejlesztése” című 
pályázati 
konstrukció 
keretében óvoda 
felújítása. 
 

I.A14-
8  

Uniós 
értékhatár 

alatti 
(Kbt. 

Harmadik 
Rész) 

A Kbt. 
113. § 
szerinti 

nyílt 
eljárás 

2016. december - nem 

 

6.) Települési Értéktár létrehozása 

 
Pénzváltó István polgármester: Előző testületi ülésen már volt szó a települési 
értéktár létrehozásának lehetőségéről. Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 2012. évi XXX. 
tv. 3. § (1) bekezdése alapján Települési Értéktárat kíván létrehozását, a települési 
értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, 
gondozása, valamint a megyei értéktárral történő kapcsolattartás érdekében. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a döntésről a polgármester tájékoztassa a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökét. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
24/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Települési Értéktár létrehozásáról 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi 
XXX. tv. 3. § (1) bekezdése alapján Települési Értéktárat kíván 
létrehozni, a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket 
tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, valamint a megyei 
értéktárral történő kapcsolattartás érdekében.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről 
tájékoztassa a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökét. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

7.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

7.1.) Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták, 

melyből kitűnik, hogy a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodását a Magyar Államkincstár hiánypótlása miatt kell újból módosítani. 

 
Javasolja a képviselő-testületnek a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti 
Társulás Társulási Megállapodás módosításának melléklet szerinti elfogadását. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
25/2016. (V.3.) 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 25/2016. (V.3.) Kt. határozathoz 

 
Társulási Megállapodás 

(módosítása) 
 
1. A Társulási Megállapodás III. fejezet 3. pont 1.) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
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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. A Társulási Megállapodás III. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A 3. pontban meghatározott a társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában az alapítói 
jogokat (azaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. - továbbiakban: Áht. - 9. §. a) 
és b), pontjában rögzített jogokat: „a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és 
megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető 
okirat kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását és a költségvetési szerv szervezeti és 

működési szabályzatának jóváhagyása”) valamint az egyéb irányítói jogokat a Társulási 
Tanács gyakorolja a társulási megállapodás IV. fejezetében rögzítettek szerint. 
 
3. A Társulási Megállapodás 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. 

 
4. A Társulási Megállapodás 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. 

 
5 A Társulási Megállapodás VII. fejezet 6. pont első bekezdése és a 7. pontja helyébe 

az alábbi rendelkezések lépnek: 
- 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. 

 
6 . A Társulási Megállapodás 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 
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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. 

 
A társulási megállapodás többi pontjai változatlan tartalommal maradnak. 
 
Z á r a d é k : 
Jelen társulási megállapodás az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó 
döntését követően a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
 
 

*** 

 
8.) Nyárlőrinc Község településrendezési tervének módosítása 
 
8.1.) Pénzváltó István polgármester: Köszönti Szilbernhorn Erzsébet tervezőnőt. A 
településrendezési terv módosításáról már folytak tárgyalások. Felkéri Szilbernhorn 
Erzsébetet, hogy ismertesse egyenként a testülettel a módosító javaslatokat, 
kérelmeket. 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Köszönti a testület tagjait. Elöljáróban annyit 
szeretne elmondani, hogy a korábban készült rendezési tervek, így a Nyárlőrinci is 
2018. december 31-ig alkalmazhatók, de a módosítások jogszabályváltozás miatt ez 
év végéig hatályba kell lépni. Ez azt jelenti, hogy a testületnek november végéig a 
módosításokat el kell fogadni.  
 
Jelenleg arról kell dönteni, hogy a módosító kérelmeket támogatja-e a testület vagy 
sem. Ha igen megindul a tervezés és az elsőkörös egyeztetés. Jelenleg nyolc 
módosítási tétel merült fel, melyeket meg kell tárgyalnia az önkormányzatnak. 
Zoboki Zsuzsanna nyújtott be kérelmet, lakóház kialakítására a község bekötő 
útjának bal oldalán lévő sarok telken, mely jelenleg zöldövezeti besorolásban van. 
Szakmailag annyival szeretné kiegészíteni, hogy főúttól 50 méterre lakóház nem 
építhető és hogy a körülötte lévő terület gazdasági terület, melynek környezeti 
normái megengedőbbek mint a lakóházi besorolás. Esetleg gazdasági 
tevékenységet korlátozhat az, ha ott felépül egy lakóház, mert akkor ott lakóházi 
normákat kell alkalmazni.  
 
Túri István képviselő: Az előzőekben is azon a véleményen volt, hogy ezt a 
módosítást nem támogatja egyrészt a gazdasági tevékenység korlátozása miatt, 
másrészt, mert volt arról is szó, hogy ott egy út kerül kialakításra.  
 
Hajagos Antal képviselő: Kérdezné, hogy zöldövezetből hogyan lehet ipari területet 
csinálni? Ez nem fog problémát okozni? 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Amennyiben az önkormányzat kezdeményezi, 
nincs olyan jogszabály mely ezt tiltaná, de a biológiai aktivitás változatlanságát 
biztosítani kell.  
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Hajagos Antal képviselő: Szintén az a véleménye, hogy ha már változtatunk, akkor 
inkább ipari terület legyen, mint lakóövezet. Figyelembe kell venni, hogy ha valaki ott 
gazdasági tevékenységet szeretne folytatni a mellette lévő lakóövezeti besorolás 
miatt szigorúbbak lesznek az előírások. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Azt is figyelembe kell venni, hogy az magánterület, 
nem az önkormányzat tulajdona.  
 
Pénzváltó István polgármester: A sarok valóban zöldterület, de a körülötte lévő 
összes többi ipari terület. Jelenleg is vannak ott lakóházak, tehát az esetleges 
gazdasági tevékenységet ennek megfelelően kell akkor is kialakítani, ami azt jelenti, 
hogy eggyel több lakóház már nem számítana. 
 
Vas Ildikó képviselő: Amennyiben bentebb épül ipari létesítmény, annak 
megközelítését biztosítani kell. Mint tudjuk a bevezető út – az Állami Gazdaság 
utcáról leforduló út a telephelyek fele - szintén magántulajdon, nem kötelesek 
hozzájárulni egy új létesítmény megközelítéséhez. A korábban jelzett út minősége 
sem teszi lehetővé, hogy nap-mint nap nagyobb gépjárművek járjanak rajta. Ott 
mindenképpen szükséges egy út kialakítása.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: A saroktelken lakóház kialakításának nem látja 
akadályát, véleménye szerint még egy út is elférne mellette.  
 
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint az út túl közel lenne a 44-es főúthoz, 
ott a kamionok nem tudnának rendesen befordulni és valószínűtlen, hogy a közút ezt 
engedélyezné. 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Javasolja a képviselő-testületnek olyan 
határozat meghozatalát, hogy a képviselő-testület kezdeményezi a 13/16 hrsz-ú 
telekre vonatkozóan a településrendezési terv módosítását úgy, hogy a kiszolgálóút 
megmaradjon és beépítésre szánt terület legyen a jelenlegi zöldterület. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
kezdeményezze a 13/16 hrsz-ú telekre vonatkozóan a településrendezési terv 
módosítását úgy, hogy a kiszolgálóút megmaradjon és beépítésre szánt terület 
legyen a jelenlegi zöldterület. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2016. (V.3.) normatív határozata 
Településrendezési terv módosítása a  
a 13/16 hrsz-ú telekre vonatkozóan 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 
a 13/16 hrsz-ú telekre vonatkozóan a településrendezési terv 
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módosítását úgy, hogy a kiszolgálóút megmaradjon és a beépítésre 
szánt terület legyen a jelenlegi zöldterület. A térségben a terület 
felhasználás és a szabályozás a telektulajdonosok építési igényeinek 
figyelembevételével módosítandó. 

A Képviselő-testület felkéri Pénzváltó István polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.2.) Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Felmerült, hogy a Fő utcán lévő orvosi 
rendelő és szolgálati lakások a gazdasági területi besorolás miatt nem tud már 
meglévő épület fennmaradást vagy átépítést kezdeményezni. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő orvosi rendelő esetében, például egy pályázatnál, nem jó, hogy 
nincs kiemelve az, hogy azon a kereskedelmi szolgáltató területen nem csak 
gazdasági funkciók vannak, hanem egyéb is. Ezért egyrészt a helyi építési 
szabályzatot ki kellene egészíteni azzal, hogy a már meglévő funkciók figyelembe 
vétele megtörténhessen, ne lehetetlenüljenek el azok a funkciók amik közvetlenül 
nem gazdaságiak. Másrészt az út nem ott van, ahol a térkép tartalmazza, tehát ki 
kellene egészíteni, hogy területében ugyanott, csak át kellene helyezni, mert jelenleg 
nem ott járnak, ahol a térkép az utat mutatja.  
Amennyiben a testület egyetért, javasolja, hogy kezdeményezze a módosítást, hogy 
az egykori Gazdaság területének útszabályozás és a meglévő funkciók 
figyelembevétele a szabályozásban történjen.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek kezdeményezzen 
módosítást,l hogy az egykori Gazdaság területének útszabályozása és a meglévő 
funkciók figyelembevétele a szabályozásban történjen. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2016. (V.3.) normatív határozata 
Településrendezési terv módosítása az egykori 
gazdasági területek útszabályozására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítást 
kezdeményez, hogy az egykori Gazdaság területének 
útszabályozása és a meglévő funkciók figyelembevétele a 
szabályozásban történjen.  

A Képviselő-testület felkéri Pénzváltó István polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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8.3.) Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: A zártkerti lakóházak beépíthetőségével 
kapcsolatban több kifogás is felmerült. A terület egy része az országos főúttól 50 m-
nél közelebb van, a kialakult közterületek a teljes közművesítésre alkalmatlanok, 
útszélesítésre van szükség, valamint elengedhetetlen a vasúti átjáró biztonságos 
kiépítése. Mivel van már kijelölt és még beépítetlen lakóterület – az Árpád utcával 
párhuzamosan – ugyanolyan célra új már nem jelölhető ki.  
A zárt kerteket annak idején úgy osztották, hogy a tájba illő, fehérre meszelt, 
kisgazdasági épületek, és ezek a paraméterek kerültek később a rendezési tervbe is. 
Szakmailag az fogalmazódott, meg hogy lakóépület ugyan ne legyen építhető, lakó 
övezetbe ne legyen besorolva, de azok az építészeti külön előírások, melyek már 
komoly ellenkezést váltanak ki kerüljenek ki a szabályozásból. 
 
Pénzváltó István polgármester: Véleménye szerint is a szabályzatból azokat az 
építési megkötéseket, melyek már ideje múltak ki kell venni. 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Javasolja, hogy a képviselő-testület 
kezdeményezze a zártkertek építésügyi előírásainak módosítását úgy, hogy az 
országos előírásoknál szigorúbb előírások kerüljenek ki a szabályozásból. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek kezdeményezze 
a zártkertek építésügyi előírásainak módosítását úgy, hogy az országos előírásoknál 
szigorúbb előírások kerüljenek ki a szabályozásból. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
28/2016. (V.3.) normatív határozata 
Településrendezési terv módosítása a zártkertek 
építésügyi előírásaival kapcsolatosan 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 
a zártkertek építésügyi előírásainak módosítását oly módon, hogy az 
országos előírásoknál szigorúbb előírások kerüljenek ki a 
szabályozásból. 

A Képviselő-testület felkéri Pénzváltó István polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.4.) Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: A következő tétel, a település keleti 
kivezetése, a Dózsa Gy. u. folytatása, ahol a térképen eltűnt az út, a csatorna. A 
mostani módosítással ezt is rendezni kellene az út kiszabályozásával és a csatorna 
feltüntetésével, hogy egy későbbi telekalakításnak, terület rendezésnek jogi alapja 
legyen. Amíg ez nincs a szabályozási tervben, addig ez nem tud megtörténni.  
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Tormási Zoltán alpolgármester: A térképen egyik oldalon sem szerepel a Dózsa 
Gy. utca végén jobbra és balra forduló út, pedig azok legalább 30 éve utak. Ráadásul 
a balra forduló út magánkézben van, mert az NFA eladta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Mennyiben érinti a rendezési terv módosítását, 
hogy a kiszabályozni kívánt út magánkézben van? Kell-e a tulajdonostól engedélyt 
kérni? 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: A szabályozási tervben útlejegyzés lesz. 
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a szabályozási tervet az ingatlan 
tulajdonos köteles tűrni, de ingyen nem köteles odaadni, a kisajátítás szabályi szerint 
meg kell vásárolni tőle. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
kezdeményezze a település keleti kivezetésénél, a Dózsa Gy. utca folyatásában lévő 
utak kiszabályozási tervének elkészítését. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
29/2016. (V.3.) normatív határozata 
Településrendezési terv módosítása a település 
keleti kivezetésénél utak kiszabályozására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 
a település keleti kivezetésénél, a Dózsa Gy. utca folyatásában lévő 
utak kiszabályozási tervének elkészítését. 

A Képviselő-testület felkéri Pénzváltó István polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.5.) Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Nyárlőrinc településrendezési eszközeiben 
jelentős gazdasági területi kijelölés van. Ezek nagy része mezőgazdasági 
hasznosítású magánterület. Amennyiben a telektulajdonos nem kívánja beépíteni és 
beépítésre sem kívánja eladni a gazdasági beépítésre nincs lehetőség. A 
településrendezési jogintézményeken (beépítési kötelezettség illetve kisajátítás) 
keresztül a gazdasági beépítés kikényszeríthető. Abban az esetben, ha az 
önkormányzat szeretné, hogy gazdasági terület rendelkezésére álljon, és tényleg 
megszerezhető legyen, akkor a helyi építési szabályzatba bele lehetne tenni a 
kisajátítás jogintézményét. Az a kérdés, hogy a már kijelölt gazdasági területek 
kisajátíthatósága kerüljön-e be a helyi építési szabályzatba. A hatályos terv olyan 
gazdaságfejlesztési szempontú felülvizsgálatára van szükség, amely részletes 
vizsgálaton alapul. Önkormányzati érdekű gazdaságfejlesztéseknél sajátos 
jogintézmények (kisajátítás) bevezetésével is indokolt lehet. 
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Túri István képviselő: Véleménye szerint mindenképpen bele kell venni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Szintén az a véleménye, hogy ezt bele kell venni a 
helyi építési szabályzatba, hogy az önkormányzatnak legyen mozgástere. 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Első körben a testület az elvi döntést hozná 
meg, után jelenítené meg a térképen, hogy mely területekről van szó. A terület 
lehatárolás a tervezésnek lesz a része.  
 
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint sem szabad ezt a lehetőséget az 
önkormányzattól elvenni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
kezdeményezze a helyi építési szabályzat módosítását, a gazdasági területek 
kisajátíthatósága tekintetében, az önkormányzati érdekű gazdaságfejlesztéseknél. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
30/2016. (V.3.) normatív határozata 
Településrendezési terv módosítása a gazdasági 
területek kisajátításával kapcsolatban 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 
a helyi építési szabályzat módosítását, a gazdasági területek 
kisajátíthatósága tekintetében, az önkormányzati érdekű 
gazdaságfejlesztéseknél. 

A Képviselő-testület felkéri Pénzváltó István polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

8.6.) Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: A következő módosítási javaslat a Rétalja 
utcánál található út kiszabályozása, mely belement a belterületbe. Az 
önkormányzatnak az lenne az érdeke, hogy a Május 1. utca és az Úttörő utca között 
tervezett utca inkább a rétből legyen kiszabályozva. Sajnos ez egy természetes 
gyep, melyhez a Nemzeti Park engedélye kellene, és nem biztos, hogy megadják. 
Amennyiben ezt az önkormányzat kezdeményezi ez is lehet egy módosító indítvány, 
hogy az ottani telkek eladhatóbbak legyenek.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Út kialakításnak lenni kell, mert az lehetetlen 
állapot, hogy egy falu nem körbejárható.  
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Rétalján 
tervezett Május 1. u. és Béke u. között vezetett út a tulajdonviszonyok 
figyelembevételével módosítandó legyen, a körbejárhatóság érdekében. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
31/2016. (V.3.) normatív határozata 
Településrendezési terv módosítása 
a Rétalja utca térségében úthálózat készítésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, 
a Rétalján tervezett Május 1. u. és Béke u. között vezetett út a 
tulajdonviszonyok figyelembevételével módosítandó legyen, a 
körbejárhatóság érdekében. 

A Képviselő-testület felkéri Pénzváltó István polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.7.) Pénzváltó István polgármester: Polyák Antal fordult kérelemmel az 
önkormányzathoz. A Május 1. utcában szeretne két telket megvásárolni, melyek 
építési telkek, lakóház építhető rá és megszabnánk a beépítési határidőt. Gazdasági 
épület építése esetén a nagyságot meghatároznánk, hogy nem lehet nagyobb 
100m2-nél. 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Jelenleg nem lehet korlátozni az állatok számát, 
de a hatályos építési szabályzatban benne van, mekkora négyzetméteren lehet 
tartani egy állatot, tehát így valamilyen szinten az állatok száma korlátozva van. 
Amennyiben azonban több teleket összevon, célszerű lenne az állattartó épületek 
négyzetméterét is szabályozni. A helyi építési szabályzat az állattartó építmények 
vonatkozásában kiegészítendő, mivel az állatok tartására vonatkozó egyes korábbi 
rendelkezések már nem alkalmazhatók. 
 
Pénzváltó István polgármester: Kérdésként merült fel, hogy ez a beépíthetőség 
akkor nem csak a mezőgazdasági célú gazdasági épületekre vonatkozna, hanem 
minden épületre. 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő: Ez a képviselő-testület döntése, hogy 
vonatkozzon-e másra is, vagy csak a mezőgazdasági célú gazdasági épületekre. 
 
Pénzváltó István polgármester: Véleménye szerint csak a mezőgazdasági célú 
gazdasági épületre vonatkozzon a korlátozás. 
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a lakóterületen elhelyezhető állattartó épület 
méretének részletes szabályozása kidolgozásra kerüljön. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
32/2016. (V.3.) normatív határozat 
Településrendezési terv módosítása az 
állattartó épületek méretének szabályozására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 
a lakóterületen elhelyezhető állattartó épület méretének részletes 
szabályozására a kidolgozást. 

A Képviselő-testület felkéri Pénzváltó István polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

8.8.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tóbi 

István a Robusta Kft. ügyvezetője szóbeli megkereséssel élt, hogy meg kívánja 

vásárolni azt az önkormányzati utat, mely a telephelyén véget ér. Ezzel 

kapcsolatosan írásbeli kérelmet még nem terjesztett elő.  

A képviselő-testület úgy foglal állást, hogy írásbeli kérelem esetén megvizsgálja a 

lehetőségeket. 

 

(Vas Ildikó pénzügyi bizottság tagja az ülésről egyéb elfoglaltsága miatt távozott.)  

 

9.) Egyebek 

 
9.1.) Pénzváltó István polgármester: A következőkben az önkormányzathoz 
érkezett támogatási kérelmek egyenkénti elbírálása kerül megtárgyalásra. 

A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A kért támogatás összege 1.500 e/Ft. Javasolja a kért támogatási 
összeg odaítélését 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatásával. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Labdarúgó Sport Club 1.500 e/Ft támogatását az egyéb működési célú támogatás 
terhére. Javasolja, hogy a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club a támogatási összeggel 
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2016. december 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
33/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport 
Club támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatásáról.  

A támogatás mértéke 1.500 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubnak a támogatási összeggel 
2016. december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Pénzváltó István polgármester: Szintén támogatási kérelmet nyújtott be a 
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület. A kért támogatás összege 400 e/Ft. Javasolja az 
összeg megítélését. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Polgárőr Egyesület 400 e/Ft-tal történő támogatását az egyéb működési célú 
támogatás terhére. Javasolja, hogy a Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület a támogatási 
összeggel 2016. december 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
34/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 
támogatása 

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

Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatásáról.  

A támogatás mértéke 400 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 
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A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesületnek a támogatási összeggel 2016. 
december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a Kecskeméti 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szintén támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A kért támogatás 300 e/Ft, melyet működésre és a technikai 
feltételek javítására szeretnének fordítani. Javasolja 200 e/Ft támogatási összeg 
odaítélését 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége és a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 200 e/Ft-tal történő 
támogatását, az egyéb működési célú támogatás terhére. Javasolja, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége és a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a támogatási 
összeggel 2016. december 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
35/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a  
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása 
 

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

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a Kecskeméti Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság támogatásáról.  

A támogatás mértéke 200 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokságnak a támogatási összeggel 2016. december 
31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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Pénzváltó István polgármester: Az iskola alapítványa az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány a Buzás futóverseny megtartásához szeretne kérni 150 e/Ft támogatást. 
Javasolja a kért támogatási összeg odaítélését. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén javasolta a 
támogatási összeg odaítélését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Egészség 
Ifjúságért Alapítvány 150 e/Ft-tal történő támogatását, az egyéb működési célú 
támogatás terhére. Javasolja, hogy az Egészség Ifjúságért Alapítvány a támogatási 
összeggel 2016. december 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
36/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Egészséges Ifjúságért Alapítvány 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Egészséges Ifjúságért Alapítvány támogatásáról. 

A támogatás mértéke 150 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

Az Egészséges Ifjúságért Alapítványnak a támogatási összeggel 
2016. december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Támogatási kérelemmel élt Dr. Esiobu Anayo 
Augusztus plébános úr, a Nyárlőrinci Római Katolikus Egyházközség nevében, a 
plébánia belső tatarozásának elvégzéséhez. A plébános úr nagymértékű karitatív 
tevékenységet végez településünkön. A javasolt támogatási összeg 300 e/Ft. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Nyárlőrinci 
Római Katolikus Plébánia 300 e/Ft-tal történő támogatását, az egyéb működési célú 
kiadások terhére. Javasolja, hogy a Nyárlőrinci Római Katolikus Egyházközség az 
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összeggel 2016. december 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
37/2016. (V.3.) Kt. határozat 
A Nyárlőrinci Római Katolikus  
Egyházközség támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Római Katolikus Egyházközség támogatásáról. 

A támogatás mértéke 300 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú kiadások terhére biztosítja, mely összeg 
felhasználásáról 2016. december 31-ig elszámolással tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Az előzőekhez hasonlóan a Lakitelek-Nyárlőrinc 
Református Társegyházközség nevében Kókai Géza lelkipásztor is nyújtott be 
támogatási kérelmet. Mint köztudott a református egyház szeretné a Nyárlőrinci 
imaházat bővíteni, felújítani, ehhez kérik az önkormányzat támogatását. A javasolt 
támogatási összeg 300 e/Ft. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a támogatási összeg 
500 e/Ft-ra történő megemelése mellett szavazott. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Lakitelek-
Nyárlőrinc Református Társegyházközség 500 e/Ft-tal történő támogatását, az egyéb 
működési célú kiadások terhére. Javasolja, hogy a Nyárlőrinc Református 
Társegyházközség az összeggel 2016. december 31-ig számoljanak el. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
38/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Lakitelek-Nyárlőrinc Református  
Társegyházközség támogatása 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség támogatásáról. 
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A támogatás mértéke 500 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú kiadások terhére biztosítja, mely összeg 
felhasználásáról 2016. december 31-ig elszámolással tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a légimentő szolgálat Medicopter Alapítványa. A támogatásból 
defibrillátor monitor rendszerrel és mellkaskomprimáló eszközzel szeretnék 
támogatni a légimentőket. A javasolt támogatás összege 20 e/Ft. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javasolt támogatási 
összeg 50 e/Ft-ra történő megemelése mellett szavazott.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Medicopter 
Alapítvány 50 e/Ft-tal történő támogatását, az egyéb működési célú támogatás 
terhére. Javasolja, hogy a Medicopter Alapítvány a támogatási összeggel 2016. 
december 31.-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
39/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Medicopter Alapítvány támogatása 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Medicopter Alapítvány támogatásáról. 

A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel 
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2016. december 31-ig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

Pénzváltó István polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület szintén támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az egyesület 
a kórházak, mentőszolgálat részére eszközök beszerzéséhez kéri a támogatást, 
jelenleg a mentőállomás részére szeretnének lélegeztető ballonokat vásárolni. A 
javasolt támogatási összeg 20 e/Ft. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 20 e/Ft-tal történő támogatását, az 
egyéb működési célú támogatás terhére. Javasolja, hogy az Egyesület a támogatási 
összeggel 2016. december 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
40/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról. 

A támogatás mértéke 20 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel 
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2016. december 31-ig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Az előző évekhez hasonlóan a Tiszakécskei 
Rendőrörs is támogatási kérelmet nyújtott be üzemanyag hozzájárulás, illetve 
irodatechnikai eszközök beszerzésére. A javasolt támogatási összeg 200 e/Ft 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslatot 
támogatta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tiszakécskei 
Rendőrőrs 200 e/Ft-tal történő támogatását, (üzemanyag hozzájárulás, illetve 
irodatechnikai eszközök beszerzése) az egyéb működési célú támogatás terhére. 
Javasolja, hogy a Tiszakécskei Rendőrörs a támogatási összeggel 2016. december 
31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
41/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Tiszakécskei Rendőrörs támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Tiszakécskei Rendőrőrs támogatásáról.  
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A támogatás mértéke 200 e/Ft, (üzemanyag hozzájárulás, illetve 
irodatechnikai eszközök beszerzése) mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az 
összeggel 2016. december 31-ig elszámolási kötelezettséggel 
tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt évben a Nyárlőrinc az Idősekért és a 
Rászorulókért Alapítványt 800 e/Ft összeggel támogatta az önkormányzat. Az 
összegből 360.020,- Ft összeget az alapítvány nem használt fel. Kéri az alapítvány, 
hogy a fennmaradt összeget a 2016. gazdálkodási évben használhassa fel. Az 
alapítvány az összeg felhasználása után kérhetne újabb támogatást 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány a 2015. évben a 101/2015. 
számú határozattal kapott 800 e/Ft támogatásból fel nem használt 360.020,- Ft 
összeget a 2016. gazdálkodási évben használhassa fel. Javasolja, hogy az 
Alapítvány a fenti összeggel történő elszámolás után nyújthasson be újabb 
támogatási kérelmet. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
42/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány 
elszámolási kötelezettségének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány a 

101/2015. számú határozattal 800 e/Ft támogatást kapott, melyből 

360.020,- Ft-ot 2015. évben nem használt fel. 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Alapítvány a fel nem 
használt összeget a 2016. gazdálkodási évben használhassa fel. 

Az Alapítvány a fenti összeggel történő elszámolás után nyújthat be 
újabb támogatási kérelmet. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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9.2.) Zayzon Jenőné jegyző: A 2015. évi tiszteletdíját két képviselő, a pénzügyi és 
az egészségügyi bizottság elnöke, valamint az egészségügyi bizottság egyik kültagja 
nem vette fel azzal a céllal, hogy az összeggel civil szervezetet vagy alapítványt 
szeretne támogatni. 
A felhasználható összeg 279.600,- Ft, mely összeg pénzmaradványként szerepel. Az 
összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönthet.  

Az egészségügyi bizottság kültagja úgy nyilatkozott, hogy a 32.400,- Ft 
tiszteletdíjával a Nyárlőrinci Polgárőr Egyesületet, a pénzügyi bizottság elnöke 
123.600,- Ft tiszteletdíjával fele-fele arányban a Nyárlőrinci Polgárőr Egyesületet és 
a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubot, míg az egészségügyi bizottság elnöke 
123.600,- Ft tiszteletdíjával az Egészséges Ifjúságért Alapítványt kívánja támogatni. 

 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslatot 
támogatta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2015. 
évben fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött pénzmaradványt 
támogatásként a következőképpen ossza el: Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 94.200-, 
Ft, a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club 61.800,- Ft és az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány 123.600,- Ft támogatást kapjon. Javasolja, hogy a támogatás 
felhasználásával 2016. december 31-ig írásbeli jelentéssel számoljanak el. Javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy az elszámolás elmaradása esetén újabb támogatást ne 
adjon. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
43/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Képviselők tiszteletdíjának felosztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben 
fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött pénzmaradványt 
támogatásként a következőképpen ossza el:  

1.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 94.200,- Ft, 

2.) Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club 61.800,- Ft, 

3.) Egészséges Ifjúságért Alapítvány 123.600,- Ft. 

A támogatás felhasználásával 2016. december 31-ig írásbeli 
jelentéssel el kell számolni. Az elszámolás elmaradása esetén újabb 
támogatás nem adható. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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9.3.) Pénzváltó István polgármester: A lomtalanítás során nagyon sok veszélyes 
hulladék került elő a lakosság otthonaiból. Felvette a kapcsolatot a „Design” Kft-vel, 
mely ilyen hulladék elszállításával foglalkozik. Kéri a képviselő-testülettől, hogy a 
lakosságnál felhalmozódott veszélyes hulladék (monitor, hűtő, autógumi, televízió, 
háztartási gépek stb.) térítés mentes elszállításának pénzügyi vonzatát vállalja fel, 1 
millió forint erejéig.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslatot 
támogatta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a község 
lakosságának tulajdonában lévő veszélyes hulladék (monitor, hűtő, autógumi, 
televízió, háztartási gépek stb.) térítés mentes elszállítására 1 millió forint pénzügyi 
keretet biztosítását az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
44/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Veszélyes hulladék elszállíttatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
polgármester javaslata alapján – a község lakosságának 
tulajdonában lévő veszélyes hulladék (monitor, hűtő, autógumi, 
televízió, háztartási gépek stb.) térítés mentes elszállítására 1 millió 
forint pénzügyi keretet biztosít az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
9.4.) Pénzváltó István polgármester: Indokolt lenne a község belterületén lévő utak 
rendbetétele, javítása, mely munkálatokra most rendelkezésre állna 44 millió forint. 
Meg kellene oldani a Bem, Vadvirág utcák aszfaltozását és a Liget utcán 
burkolatalap készítését. A Rákóczi utca Iskola utcai kereszteződésétől történő teljes 
felújítását, a Sugár utca aszfaltozásának folytatását 51,5 fm hosszon (Túri Tibor 
lakóházáig) – mivel az ott lévő építési telkekre vásárlási szándék érkezett - valamint 
a Dózsa Gy. utca további aszfaltozását 208,2 fm hosszan (László Istvánék 
ingatlanáig).  

Az Iskola utca Dózsa Gy. utca – Rákóczi utca közötti részén szeretne járdát építtetni. 
Az iskolások ezen az útszakaszon járnak le naponta a focipályára, a bejövő buszjárat 
valamint a gépjármű forgalom indokolttá teszi a járda megépítését. 

A rendkívül rossz állapotban lévő Iskola u. – Dózsa Gy. utca kereszteződését 
szeretné felújíttatni, mert balesetveszélyes. 

Kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a fenti munkálatok elkészíttetésére 
szerződést kössön 44 millió forint összeg erejéig.  
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A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza 
fel a község belterületi útjainak - Bem utca, Vadvirág utca aszfaltozása, Liget utcán 
burkolatalap készítése, Sugár utca aszfaltozásának folytatása 51,5 fm hosszan, a 
Dózsa Gy. utca aszfaltozásának folytatása 208,2 fm hosszan, az Iskola-Dózsa Gy. u. 
kereszteződése, a Rákóczi utca Iskola utcai kereszteződésétől történő teljes 
felújítását, valamint járda készítése az Iskola utcán a Dózsa Gy. utcától a Rákóczi 
utcáig - felújítására, javíttatására 44 millió forint erejéig a szerződést megkösse, a 
jegyző ellenjegyzése mellett Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
45/2016. (V.3.) Kt. határozat 
A község útjainak kialakítására, javíttatására 
szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a. község belterületi útjainak - Bem utca, Vadvirág 
utca aszfaltozása, Liget utcán burkolatalap készítése, Sugár utca 
aszfaltozásának folytatása 51,5 fm hosszan, a Dózsa Gy. utca 
aszfaltozásának folytatása 208,2 fm hosszan, az Iskola-Dózsa Gy. u. 
kereszteződése, a Rákóczi utca Iskola utcai kereszteződésétől 
történő teljes felújítását, valamint járda készítése az Iskola utcán a 
Dózsa Gy. utcától a Rákóczi utcáig - felújítására, javíttatására 44 
millió forint összegű kereten belül a szerződést megkösse, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
9.5.) Pénzváltó István polgármester: Április végén tartotta közgyűlését a 
Nyárlőrinci Víziközmű Társulat, ahol felvetődött, hogy a csatorna projekt befejeztével 
a társulat hamarosan megszűnik. A Víziközmű Társulat számláján jelenleg 19 millió 
forint van, melyből 16 millió forint felhasználható, a többi pénzt pedig meg kell hagyni 
a működésre, és a felszámolásra. Mielőtt a társulat megszűnne, a pénzt kölcsön 
adná az önkormányzatnak. Ezt az összeget az átereszek kialakítására, melyekre 
nem jutott pénz, valamint a csapadékvíz elvezetők tisztítására, javítására lehetne 
fordítani. Véleménye szerint a pénzből tartalékot is kellene képezni, az esetleges 
javíttatások, alkatrész cserék kifizetésére, miután már minden az önkormányzat 
tulajdona, így ezeket a munkálatokat is az önkormányzatnak kell finanszírozni. 
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A Víziközmű Társulattal az önkormányzatnak kölcsönszerződést kell kötni a 
számláján található 16 millió forint összegre, mely összeggel az önkormányzat 
elszámolással tartozik. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a Víziközmű 
Társulattal a kölcsönszerződés megkötéséhez. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek 
kölcsönszerződés megkötését a Nyárlőrinci Víziközmű Társulattal 16 millió forint 
átadására, elszámolási kötelezettség mellett. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel a polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére a jegyző 
ellenjegyzése mellett.  Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
46/2016. (V.3.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Víziközmű Társulattal 
kölcsönszerződés megkötése 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kölcsönszerződést köt a Nyárlőrinci Víziközmű Társulattal 16 millió 
forint átadására, elszámolási kötelezettség mellett.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
kölcsönszerződés megkötésére a jegyző ellenjegyzése mellett.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
9.6.) Pénzváltó István polgármester: Korábban is tájékoztatta már a képviselő-
testületet, hogy hamarosan kiírásra kerülnek a TOP-os pályázatok. A Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat és a megye települései együttműködési megállapodást 
kötöttek a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció és program kidolgozására. 
A 2014-2020 programozási időszakban a Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében megvalósítandó projektjei esetében ez az együttműködés a 
projektek előkészítése illetve megvalósítása során egyaránt folytatódik. A 
projektmenedzsment és a projekt előkészítési feladatokban a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. lesz a partnere az önkormányzatoknak. Az együttműködés konzorciumi 
formában valósul meg, melyre Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jön létre a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. valamint az Önkormányzat között. 
 
A Széchenyi 2020. pályázati kiírás keretében megjelent a TOP-1.4.1-15 kódszámú 
„A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
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intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívás. A pályázati kiírás 
keretében óvodák, bölcsődék felújítására, építésére és a szolgáltatások minőségi 
fejlesztésének megvalósítására lehet pályázni. Ennek keretében szeretnénk 
pályázatot benyújtani az óvoda felújítására és bölcsődei férőhely kialakítására. A 
tervek elkészülte után a bekerülési költség – mely tartalmazza a tervezést, 
pályázatírást, projektmenedzseri tevékenységet is – bruttó 256 millió forint, mely 100 
%-os támogatottságot élvez.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint a pályázat benyújtását 
és a Konzorciumi Megállapodás megkötését. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
47/2016. (V.3.) Kt. határozat 
TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra 
a Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére pályázat benyújtása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra a 
Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére. 
A pályázat 100 %-os támogatottságú, a bekerülési költség bruttó 256 
millió forint.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
előkészítésére és beadására, valamint az ehhez kapcsolódó 
nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 

Az Önkormányzat konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása 
érdekében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatallal és a 
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 
aláírására a melléklet szerint.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 

Melléklet a 47/2016. (V.3.) Kt. határozathoz 
 

 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 
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1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre 
abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében a TOP-1.4.1-15 számú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet 
nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt 
közös együttműködéssel megvalósítsák.  

 
A támogatási kérelem címe:  
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, 

szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben 
meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak 
megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

 

Szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala 

Postacím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

336004 

Adószám: 1336000-2-03 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Szigeti László Megyei főjegyző 

 
 

Szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

Postacím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

03-09-116313 

Adószám: 20637273-2-03 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kicsiny László ügyvezető igazgató 

 
 

Szervezet neve: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

Postacím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. 

Székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

724715 

Adószám: 15724715-2-03 
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Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Pénzváltó István polgármester 

 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Nyárlőrinc 
Községi Önkormányzatot (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük 
és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem 
elbírálása során a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban 
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a 
támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint 
megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című 
dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt 
tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott 
döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül 
támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi 
együttműködési megállapodást kötnek. 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
 

*** 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 


