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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-
én 17 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Kállai-

Szappanos Renáta Forgó Istvánné, Vas Ildikó és Hajagos Antal 
képviselők. 

 
Távol van: Túri István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos, 
Szilberhorn Erzsébet tervező nő. 
 

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.)  A partneri egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

2.) Településrendezési terv módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

3.) Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

4.) Intézményi átszervezés véleményezése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

5.) Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. utca 400/1 és 400/3 hrsz-ú szakaszán 
járda felújítására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

6.) Megállapodás fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

7.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
33/2017. (IV.27.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.)  A partneri egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

2.) Településrendezési terv módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

3.) Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

4.) Intézményi átszervezés véleményezése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

5.) Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. utca 400/1 és 400/3 hrsz-ú szakaszán 
járda felújítására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

6.) Megállapodás fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

7.) Egyebek 
 

1.) A partneri egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
Valamennyi településnek el kell készítenie a településképi rendeletét és az azt 
megalapozó településképi arculati kézikönyvét. Ezek elkészítéséhez rendeletben kell 
szabályozni a partnerekkel, lakossággal, érdekképviseleti civil és gazdálkodó 
szervezetekkel, vallási közösségekkel való egyeztetést.  

A településképi arculati kézikönyv elkészítésére felkértük Szilberhorn Erzsébet 
tervezőnőt, aki a felkérést elvállalta.  
 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (V.4.) önkormányzati rendelete 
a partnerségi egyeztetés szabályairól 

 
 

*** 
2.) Településrendezési terv módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A rendezési terv módosításával kapcsolatos 
előterjesztést a testület tagjai megkapták. Felkéri Szilberhorn Erzsébet tervezőnőt, 
hogy ezzel kapcsolatosan tájékoztassa a testületet.  
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Szilberhorn Erzsébet tervezőnő: A képviselő-testület 2016-ban kezdeményezte a 
településrendezési eszközök alábbiak szerinti módosítását, melyről elvi döntést is 
hozott:  

1. módosítás 13/16 hrsz-ú térség (26/2016. (V.3.) normatív határozat) 
2. módosítás Egykori Szikrai Gazdaság területének szabályozás (27/2016. (V.3.) 

normatív határozat)  
3. módosítás Zártkertek építésügyi előírásai (28/2016. (V.3.) normatív határozat)  
4. módosítás A település keleti kivezetésénél útszabályozás (29/2016. (V.3.) 

normatív határozat)  
5. módosítás Kisajátítás jogintézményének bevezetése (30/2016. (V.3.) normatív 

határozat)  
6. módosítás Rétalja utca térségének szabályozása (31/2016. (V.3.) normatív 

határozat)  
7. módosítás Állattartó épületek szabályozása (32/2016. (V.3.) normatív határozat)  
8. módosítás 0133/55 hrsz-ú telken mezőgazdasági üzem. 

A döntést követően az egyeztetés tájékoztatási szakasza megkezdődött.  

Az Eljr. 37. § szerinti első körös egyeztetés (tájékoztatási szakasz) eredményét a 
képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésén megismerte és a módosítások 
tartalmára vonatkozó döntéseket is meghozta 88/2016. (IX.28.) Kt. határozatában. 
Majd azt követően a Sugár utca DK-i végében lakóterület kereskedelmi szolgáltató 
területi átsorolását kezdeményezte a 106/2016. (XI.7.) normatív határozatban.(10. 
módosítás) 

A tájékoztatási szakaszt követően a képviselő-testületi határozat szerinti 
módosításon túl az egyeztetés során partneri véleményből és jogszabályi 
előírásokból következően a módosítási tételek a következőkkel egészültek ki: 

- Partneri véleményre (Lf-2) építési övezeti előírásainak módosítása, 9. 
módosítás, 

- Természetvédelmi adatszolgáltatás átvezetése, természetvédelmi 
határvonalak kiegészítése, 

- Régészeti lelőhelyek aktualizálása, csak ellenőrzés, módosításra nincs 
szükség, 

- Biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében történő módosítás. 

A 88/2016. (IX.28.) és a 106/2016. (XI.7) Kt. határozatoknak megfelelően a tervezés 
majd az egyeztetés a véleményezési szakasszal folytatódott. 

A véleményezésre vonatkozó megkeresést az Eljr. 9. melléklete szerinti 
államigazgatási szervek, az önkormányzatok és a partnerek mindegyike kapott, azok 
is, amelyek a tájékoztatási szakaszban az egyeztetésben való részvételük 
mellőzését kérték, mivel a módosítási tételek száma változott. 

A véleményezők észrevételeiben jogszabályon alapuló kifogás nem volt. A 
véleményeltérés tisztázására egyeztető tárgyalásra nem volt szükség. 

Az Állami Főépítész az 1-2. módosításokról a következő állásfoglalást adta:  

„az 1-2 módosítási tételnél a lakóterületi kijelölés a forgalmi csomóponthoz közel 
illetve a lakóterületbe beékelődött gazdasági övezet megtartása szakmai 
szempontból nehezen elfogadható megoldás. Különös tekintettel arra, hogy 
zöldterület szűnik meg. Településtervezési szempontból megfontolandó a gazdasági 
területet feltáró, a jelenlegi „kijárt” út (légi fotón jól látható egy kanyar) útvonal 
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vezetésének kiszabályozása. A meglévő földhivatali utca vonalvezetésének 
megtartása a gazdasági területek feltárására teher gépjármű forgalom számára 
nehezen lesz járható, a több kanyar keskeny útszélességgel párosul. Javasolt ennek 
módosítása.” 
 
Az aggályokat tudomásul vesszük, de miután a módosítást jogszabály nem ellenzi, 
nem tartja szükségesnek kivenni a módosítások közül, de a képviselő-testület 
dönthet a szakmai aggályok ismeretében az 1-2. módosítás visszavonásáról. 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága ökológiai szempontból tart néhány 
módosítást aggályosnak, de az egyik esetben a belterületi érintettség miatt a 
módosítást elfogadhatónak tartja, a másik esetben a mezőgazdasági üzemi területi 
kijelölést úgy fogadja el, hogy a tevékenység kizárólag a telep területére korlátozódik, 
valamint, hogy terménytárolás ott nem történik.  
 
Tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy újból változtak a régészeti lelőhelyekre 
vonatkozó szabályok. Nyárlőrinc teljes belterületén csak régész jelenlétében lehet 
alapozni, mely komoly költség és teher. Az építéshatóságnak minden esetben be kell 
vonni az örökségvédelmi hivatalt az építkezésbe.  
 
Az előzmények ismeretében véleménye szerint a határozat-tervezet a) változatát 
lenne célszerű elfogadni a képviselő-testületnek.  
 
Pénzváltó István polgármester: Miután a módosításokat a hatóságok nem 
ellenezték, nincs akadálya, hogy minden módosítási kérésnek eleget tudjunk tenni.  
 
Szilberhorn Erzsébet tervezőnő: Jelenleg csak az egyeztetés e szakaszát zárjuk 
le, még egy záró véleményezésre el kell küldeni az elfogadott módosítást. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Külterületre vonatkozik-e a régészti előírás, 
korlátozás, valamint a külterületi emésztő gödrök kialakítására? 
 
Szilberhorn Erzsébet tervezőnő: Külterületen nincs egybefüggő régészeti lelőhely, 
de a tervezőnek meg kell nézni a rendezési tervet, és amennyiben van ilyen terület, 
fel kell tüntetnie.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
kormányrendelet) 39. § (2) bekezdés értelmében a településrendezési eszközök 
módosítása 1954/2/2017. iktatószámon kiküldött véleményezésének ismeretében a 
következő döntést hozza: A beérkezett véleményeket az előterjesztéshez mellékeltek 
szerint elfogadja. Javasolja, hogy a képviselő-testület kérje fel a polgármestert - jelen 
határozat közzétételét valamint a kormányrendelet 40. § szerinti végső szakmai 
véleményezést követően - a településrendezési eszközök módosításának 
előterjesztésére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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34/2017. (IV.27.) Kt. határozat 
Településrendezési terv módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 39. § (2) bekezdés 
értelmében a településrendezési eszközök módosítása 1954/2/2017. 
iktatószámon kiküldött véleményezésének ismeretében a következő 
döntést hozta: 

1.) A beérkezett véleményeket az előterjesztéshez mellékeltek 
szerint elfogadja. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert - jelen határozat 
közzétételét valamint a kormányrendelet 40. § szerinti végső 
szakmai véleményezést követően - a településrendezési 
eszközök módosításának előterjesztésére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3. Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai ehhez a napirendi ponthoz is 
megkapták az előterjesztést. Ebben az együttműködésben lehetett csatlakozni a 
városhoz és a megyéhez is. Nyárlőrinc másik 10 településsel együtt a megyéhez 
csatlakozott Tiszakécske Járás vezetésével. Ez a 11 település alkot egy egységet 
konzorciumként és rendelkezik külön költségvetéssel. Úgy véli konzorciumi tagként 
nem csak együttműködő partnerként venne részt Nyárlőrinc. A konzorcium 
vezetésével Tiszakécskét bízták meg. Ennek az együttműködésnek lényege lenne, 
hogy foglalkoztatási támogatáshoz jussanak a települések.  

Javasolja együttműködő partnerként a konzorciumban való részvételt.  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegyen 
részt a Tiszakécskei Járás és a Kecskeméti Járásból a Kecskemét Megyei Jogú 
Város által létrehozott paktumhoz nem csatlakozott érintett települései által 
megvalósítandó TOP-5.1.2-16 kódszámú, a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
felhívásra benyújtandó támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén megvalósuló 
helyi foglalkoztatási együttműködésben együttműködő partnerként. Javasolja, hogy 
Nyárlőrinc Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá, hogy a konzorcium 
vezetője Tiszakécske Város Önkormányzata legyen. Egyben bízza meg a 
konzorcium vezetőt, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 
tevékenységeket, dokumentációt készítse elő. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
35/2017. (IV.27.) Kt. határozat 
Helyi foglalkoztatási együttműködés 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzata Képviselő-testülete döntött, hogy 
részt kíván venni a Tiszakécskei Járás és a Kecskeméti Járásból a 
Kecskemét Megyei Jogú Város által létrehozott paktumhoz nem 
csatlakozott érintett települései által megvalósítandó TOP-5.1.2-16 
kódszámú, a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” felhívásra 
benyújtandó támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén 
megvalósuló helyi foglalkoztatási együttműködésben együttműködő 
partnerként. 

Nyárlőrinc Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
konzorcium vezetője Tiszakécske Város Önkormányzata legyen. 
Egyben megbízza a konzorcium vezetőt, hogy a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges tevékenységeket, dokumentációt készítse 
elő.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4.) Intézményi átszervezés véleményezése 
 
Pénzváltó István polgármester: Az előterjesztésből is kitűnik, hogy a Tankerület két 
intézményi átszervezésre tesz javaslatot. Egyrészt az egész napos oktatásra, 
másrészt a pszichés fejlődési zavar feladatának ellátására, a Szakértői Bizottság 
javaslata alapján. Javasolja az intézményátszervezés jóváhagyását. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ 
intézményi átszervezési javaslatát – mely a Lakiteleki Eötvös Iskola Buzás János 
Tagintézményét érinti – az alábbiak szerint jóváhagyja: - 6.2.3. egyéb köznevelési 
foglalkozáson belül 6.2.3.1. az egész napos oktatás szükséges beemelése. Az 
intézményhez érkezett igények alapján szükséges, hogy tartalmazza a szakmai 
alapdokumentum, hogy bevezetésre kerülhessen, - 6.2.1.3. egyéb pszichés fejlődési 
zavar feladattal való kiegészítés, a BKM Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői 
Bizottságának javaslata alapján indokolt az intézmény által ellátott SNI típusok 
szerepeltetése. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.  
 

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

 
36/2017. (IV.27.) Kt. határozat 
Intézményi átszervezés véleményezése 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Kecskeméti 
Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslatát – mely a 
Lakiteleki Eötvös Iskola Buzás János Tagintézményét érinti – az 
alábbiak szerint jóváhagyja:  

- 6.2.3. egyéb köznevelési foglalkozáson belül 6.2.3.1. az egész 
napos oktatás szükséges beemelése. Az intézményhez 
érkezett igények alapján szükséges, hogy tartalmazza a 
szakmai alapdokumentum, hogy bevezetésre kerülhessen. 

- 6.2.1.3. egyéb pszichés fejlődési zavar feladattal való 
kiegészítés, a BKM Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői 
Bizottságának javaslata alapján indokolt az intézmény által 
ellátott SNI típusok szerepeltetése. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.) Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. utca 400/1 és 400/3 hrsz-ú szakaszán járda 

felújítására 
 
Pénzváltó István polgármester: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

2017. címszó alatt jelent meg pályázati kiírás, mely nem Unios pályázat.  

A pályázat célja önkormányzati feladatot ellátó, óvodai, bölcsődei nevelést végző 
intézmények, egészségügyi alapellátást szolgáló – házi- és gyermekorvosi, védőnői, 
fogorvosi – épület vagy helyiség, sportlétesítmény, közös önkormányzat székhely 
hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása, valamint belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása. 

Az elmúl testületi ülésen elfogadásra került a Közbeszerzési terv, melyben szerepel 
a hivatal felújítása. Ennek a pályázatnak a keretében azonban csak közös 
önkormányzat esetén lehet pályázni. Korábbi ülésen elhangzott, hogy a községben a 
Dózsa Gy. utcai járda nagyon rossz állapotban van, akár önerőből is fel kellene 
újítani. Ennek a járdának a felújítására szeretnénk benyújtani pályázatot a 
Polgármesteri Hivatal felújítása helyett.  

A járda három részből tevődik össze, az első szakasz a 400/1 hrsz-ú a Tavasz 
utcától a Sugár utcáig, a második a 400/2 hrsz-ú a Sugár utcától az iskolánál lévő 
zebráig és a harmadik szakasz a 400/3 hrsz-ú a zebrától az Árpád utcáig tart. A 
tulajdoni lapokból kiderült, hogy a középső, második szakasz a Magyar Állam 
tulajdona, pályázni viszont csak 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő területre 
lehet. 

A tízezernél kevesebb lélekszámú település maximum 15 millió forintra pályázhat. Az 
önkormányzat adóerő képességének tekintetében 65%-os támogatásra 
pályázhatunk. Az árajánlat alapján az első és a harmadik szakasz - melyre 
pályázatot nyújthatunk be - bekerülési költsége bruttó 23.076.923,- Ft, melyhez 
8.076.923,- Ft önerőt kell biztosítani.  

A középső szakasz - amennyiben az önkormányzat önerőből szeretné azt is  
felújítani - bekerülési költsége 2.189.811,- Ft + Áfa. 
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Javasolja a pályázat benyújtását és a második szakasz önerőből történő felújítását. 

 

Zayzon Jenőné jegyző: A korábbi testületi ülésen már döntött a testület a járda saját 

erőből történő felújításáról. Most hogy pályázati lehetőség van, kevesebb pénzből 

meg tudjuk oldani a járda felújítását. 

 

Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 

kéri az állásfoglalásukat. 

 

Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta a 

pályázat benyújtását.  

 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy nyújtson 

be pályázatot az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

című pályázati kiíráson belül a Dózsa Gy. utcánál (hrsz: 400/1 és 400/3) járda 

felújítására. A beruházás összköltsége bruttó 23.076.923,- Ft. Az igényelt támogatás 

összege 15.000.000,- Ft, a vállalt önerő 8.076.923,- Ft. Javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a Dózsa Gy. utca 400/2 hrsz-ú útszakaszán a járda felújításához, a 

megküldött árajánlat alapján, biztosítsa a 2.189.811,- Ft + Áfa összeget Felelős: 

Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

37/2017. (IV.27.) Kt. határozat 

Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. utca 400/1 és 400/3 hrsz-ú 

szakaszán járda felújítására 

 

H A T Á R O Z A T  

 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázati kiíráson belül a Dózsa Gy. utcánál 

(hrsz: 400/1 és 400/3) járda felújítására. 

A beruházás összköltsége bruttó 23.076.923,- Ft. Az igényelt 

támogatás összege 15.000.000,- Ft, a vállalt önerő 8.076.923,- Ft  

2.) A Képviselő-testület a Dózsa Gy. utca 400/2 hrsz-ú útszakaszán 

a járda felújításához, a megküldött árajánlat alapján, biztosítja a 

2.189.811,- Ft + Áfa összeget.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 

 

6.) Megállapodás fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre 
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Zayzon Jenőné jegyző: A fogorvosi rendelő felújítása, Dr. Németh László fogorvos 
hathatós együttműködésével, befejeződött. Dr. Németh László fogorvos szeretné 
megkérni rá a működési engedélyt. A rendelő működési engedélyének egyik feltétele 
az önkormányzattal kötött megállapodás becsatolása. A korábbi megállapodás 
szerint a fogorvos részére havi 70 e/Ft-ot biztosított az önkormányzat a Lakiteleki 
rendelő fenntartásához. Az új megállapodás-tervezet szerint a rendelés Nyárlőrinc 
Fő utca 16. szám alatt lenne, és a rendelő működéséhez 90 e/Ft hozzájárulást fizet 
az önkormányzat havonta. Ebből az összegből fedezi Dr. Németh László fogorvos a 
rezsiköltséget - víz, villany, fűtés számla - valamint a rendelő tisztán tartását.  

Miután a doktor úr igen sokat költött a rendelő újra indítására, szeretné kérni, 
amennyiben a testület jóváhagyja, hogy az ez évre járó havi költséget egy 
összegben biztosítsa számára a testület. 

Javasolja a képviselő-testületnek a fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre 
vonatkozó megállapodás elfogadást. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
megállapodás megkötését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Dr. Németh 
László fogszakorvossal – a TRIGADENT Kft. (6065 Lakitelek, Alkotmány u. 1/d.) mint 
Egészségügyi szolgáltató személyes közreműködő tagjával – megállapodás kötését 
fogorvosi feladat-ellátási tevékenység végzésére a melléklet szerint. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
38/2017. (IV.27.) Kt. határozat 
Megállapodás megkötése Dr. Németh László fogszakorvossal  
– a TRIGADENT Kft. személyes közreműködő tagjával –  
fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Németh 

László fogszakorvossal – a TRIGADENT Kft. (6065 Lakitelek, 

Alkotmány u. 1/d.) mint Egészségügyi szolgáltató személyes 

közreműködő tagjával – megállapodást köt fogorvosi feladat-ellátási 

tevékenység végzésére a melléklet szerint. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 

Melléklet a 38/2017. (IV.27.) Kt. határozathoz 
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Megállapodás fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre 
 
 
 
amely létrejött egyfelől: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat (Székhely: Nyárlőrinc, 
Dózsa Gy. u. 34.) nevében Pénzváltó István polgármester, mint Megbízó  

másfelől: Dr. Németh László fogszakorvos, aki a TRIGADENT Kft. (Lakitelek, 
Alkotmány u 1/d), mint Egészségügyi szolgáltató személyes közreműködő tagja 
között, mint Megbízott az alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal: 

1)  A Megbízó kijelenti, hogy a kötelező feladatukat képező egészségügyi 
alapellátás köréből a fogorvosi alapellátást a község teljes közigazgatási 
területén a felnőtt és gyermek lakosságra kiterjedően, vegyes fogorvosi 
praxisban Megbízott útján kívánja elláttatni. 

2. a.)  Megbízott elvállalja, hogy a fenti praxisban a fogorvosi feladatokat területi 
ellátási kötelezettséggel végzi, a Nyárlőrinc, Fő u. 16. szám alatti 
rendelőben és vállalja az alapellátáshoz szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosítását. 

b.)  Megbízó a rendelő működtetéséhez szükséges költségekre havi 90.000 Ft 
hozzájárulást fizet, melyet minden hónap 5-én az OTP Bank kecskeméti 
fiókjánál vezetett 11732002-21378636 számú bankszámlára utal. Megbízót 
egyéb költségek nem terhelik. 
Megbízó a 2017-es évre eső hozzájárulást a megállapodás megkötésekor 1 
összegben teljesíti. 2018. január 1-től pedig havi utalásban teljesíti a kiadott 
számla alapján. 

c.) Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a fogorvosi ellátás 
finanszírozására vonatkozó szerződést az OEP-pel közvetlenül kösse meg 
és a teljes finanszírozást közvetlenül kapja meg, annak felhasználásáról a 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően dönthessen.  

d)  Megbízott vállalja, hogy az OEP-től a fogorvosi teendők ellátására 
rendelkezésre bocsátott összegből a fogorvosi ellátást folyamatosan, a 
jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai 
színvonalon asszisztens közreműködésével biztosítja.  

3)  Megbízott a fogorvosi alapellátást a lakosság száma szerint meghatározott 
heti 19,5 órában, az alábbi rendelési időben biztosítja: 

Hétfő:   12:00-19:00 

Kedd:   7:00-13:00 (Iskolafogászat: 7:00-11:00) 

Csütörtök:  12:30-19:00 

4) Megbízott távolléte esetén a helyettesítésről, beleértve annak pénzügyi 
feltételeit is maga gondoskodik. A helyettesítés kötelezettsége kiterjed a 
fogorvosi tevékenység körében foglalkoztatott munkatárs helyettesítésére is. A 
helyettesítésről Megbízót értesíteni köteles. 

5)  Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a fogorvosi ellátáshoz szükséges 
szakképesítéssel és a szükséges szakhatósági engedélyekkel. Megbízott 
kötelessége az ellátáshoz szükséges - a jogszabályokban előírt 
szakképesítéssel rendelkező - alkalmazott biztosítása is. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2017. április 27. napján 12. 

A Megbízott és alkalmazottai által munkavégzésük során okozott kárért erkölcsi és 
anyagi felelősséggel tartoznak. Megbízott kötelezettséget vállal az asszisztensre is 
kiterjedő orvosi felelősségbiztosítás megkötésére. 

6)  A szerződő felek a szerződést határozatlan időre, de minimum 5 évre kötik. 
Jogszabály változás, vagy egyéb felmerülő kérdések miatt a felek egymáshoz 
intézett írásbeli nyilatkozatuk alapján bármikor kezdeményezhetik a szerződés 
egyes pontjainak, illetve egészének módosítását. A változtatás érvénybe 
lépéséhez mindkét fél egyhangú egyetértése szükséges. A szerződő felek 
kijelentik, hogy a szerződés írásbeli nyilatkozattal 6 hónapos felmondási idővel 
felmondható.  

A Megbízó a feladat-átvállalási szerződést indoklással mondhatja fel, 

- ha az orvos a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat,  

- ha az orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti.  

7)  A szerződő felek kijelentik, hogy amennyiben a szerződés időtartalma alatt 
Megbízó az ellátási körzetben olyan jellegű változtatást eszközöl mely, 
Megbízott anyagi érdekeit sérti a finanszírozási összeg csökkenése által, 
Megbízót kártalanítási kötelesség terheli. Megállapításánál az elmúlt évi 
finanszírozási összeget kell alapul venni.  

8)  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 4/2000. (11.25.) EüM 
rendeletben foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyv és hatályos más 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
*** 

 
7.) Egyebek 
 
7.1.) Pénzváltó István polgármester: Támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A Kecskeméti mentő 
állomás mentőautójába szeretnének defibrillátor készüléket vásárolni. A készülék 
bekerülési költsége 6.286 e/Ft. Javasolja az alapítvány 50 e/Ft-tal történő 
támogatását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 50 
e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítsa, és az összeggel elszámolási kötelezettséggel tartozzon 2017. 
december 31-ig. 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: 

 
39/2017. (IV.27.) Kt. határozat 
Országos Mentőszolgálat  
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Mentőszolgálat 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 2017. december 31-ig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

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

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


