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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 

28-án 15 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Tóth István, Forgó 

Istvánné, Kiss Ferenc, Beke Albertné, Túri István, Varga Imre és 
Hajagos Antal képviselők. 

 
Távol van: Vas Ildikó képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (10 fő) közül (9) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet 
fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) A nevelési tanácsadás ellátásának létszámbővítési igénye 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
2.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. I. félévi 

tevékenységéről 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) Külterületi 0105/2 hrsz-ú volt szeméttelep területének kezelése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Mázsaház bérbeadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

7.) Jelentés Nyárlőrinc Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről és a 2006-2010. évi ciklusban keletkezett későbbi éveket 
terhelő pénzügyi kötelezettségekről 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

8.) Beszámoló a Képviselő-testület négy éves munkájáról 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
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9.) Egyebek 
 

1.) A nevelési tanácsadás ellátásának létszámbővítési igénye 
 

Pap Sándor polgármester: Ezt a kérdést a képviselőtestület már tárgyalta, a 
módosításra azért van szükség – mint az az előterjesztésből is kiderült – mert a 
szükséges létszám nem szeptembertől, hanem októbertől fog rendelkezésre állni, 
ezért módosul, azaz csökken a hozzájárulás összege. 
(Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
módosítás elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a nevelési tanácsadás 
kistérségi létszámbővítés hozzájárulásának módosítását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
68/2010. Kt. hat. 
Nevelési tanácsadás kistérségi  
létszámbővítés hozzájárulásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
45/2010. Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának 
létszámbővítéshez szükséges összeget – 2010. október - 2011. 
augusztus nevelési évre 33.013,- Ft – az általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
2.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. I. félévi 

tevékenységéről 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták az írásos 
beszámoló anyagot, a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. I. félévi 
tevékenységéről. A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
(Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
Amennyiben nincs, javasolja a képviselő-testületnek a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 2010. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
69/2010. Kt. hat. 
Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás 2010. I. félévi tevékenységéről 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester beszámolóját - a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 2010. első félévi tevékenységéről - 
elfogadja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

 
3.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése 
 
3.1.) A külterületi 061/34 hrsz-ú 1.5358 m2 nagyságú erdő, legelő értékesítése 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület 2007-ben már döntött arról, hogy a 
061/34 hrsz-ú területet 400.000,- Ft induló árral értékesti, de akkor nem volt 
érdeklődő. Úgy gondoltuk, hogy most fix áron, 400.000,- Ft-ért próbáljuk értékesíteni 
a területet.  
(Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
Tormási Zoltán alpolgármester úr tájékoztatása szerint, egy kecskeméti illetőségű 
fiatalember – aki szeretne a Vadásztársaság tagja lenni, és ehhez földterülettel kell 
rendelkezni – érdeklődik a terület megvásárlása iránt. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta 
061/34 hrsz-ú terület 400.000,- Ft-ért történő értékesítését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
tulajdonát képező 061/34 hrsz-ú terület 400.000.- Ft áron történő értékesítését. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
70/2010. Kt. hat. 
A 061/34 hrsz-ú 1.5358 m2 erdő és legelő értékesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi 
31/2007. Kt. határozatát úgy módosítja, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő tehermentes nyárlőrinci külterületi 061/34 
hrsz-ú a) alrészlete alatti 5600 m2 2,91 ktj-ű erdő és b) 
alrészlete alatti 9758 m2 2,34 ktj-ű legelő összesen 1 ha 5358 
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m2 nagyságú legelő ingatlant 400.000,- Ft vételár ellenében 
értékesíti. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

 
3.2.) A külterületi 0126/3 hrsz-ú 2977 m2 nagyságú legelő értékesítése 
 
Pap Sándor polgármester: Ezt a területet szintén értékesíteni akarta a képviselő-
testület 2007-ben, 150.000,- Ft kikiáltási áron, de jelentkező itt sem volt.  
(Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
Javasolja, hogy az ingatlant az akkori induló áron azaz 150.000,- Ft-ért értékesítse a 
képviselő-testület. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
0126/3 hrsz-ú terület 150.000,- Ft vételáron történő értékesítését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
tulajdonát képező 0126/3 hrsz-ú terület 150.000,- Ft vételáron történő értékesítését. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
71/2010. Kt. hat. 
A 0126/3 hrsz-ú 2977 m2 legelő értékesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi 
3/2007. Kt. határozatát úgy módosítja, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő tehermentes nyárlőrinci 0126/3 hrsz-ú 2977 
m2 nagyságú legelő ingatlant 150.000,- Ft vételár ellenében 
értékesíti. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

 
4.) Külterületi 0105/2 hrsz-ú volt szeméttelep területének kezelése 
 
Pap Sándor polgármester: Ismerteti előterjesztését a szeméttelep kezelésére 
vonatkozóan. (Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
0105/2 hrsz-ú volt szeméttelep területét Varga Imre kezelésébe adni. 
 
Varga Imre képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Varga Imre 
képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, 1 (egy)  
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
72/2010. Kt. hat. 
Varga Imre képviselő 
személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga 
Imre képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból 
nem zárja ki. 
 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 0105/2 hrsz-ú 
volt szeméttelep területét Varga Imre kezelésébe adni. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, 1 (egy)  
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
73/2010. Kt. hat. 
A 0105/2 hrsz-ú volt szeméttelep 
területének kezelése 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 0105/2 
hrsz-ú 2 ha 2019 m2 nagyságú volt rekultivált szeméttelep teljes 
területét parlagfűmentesen tartása végett Varga Imre 
Nyárlőrinc, Árpád u. 5. szám alatti lakos kezelésébe adja. 
Engedélyezi Varga Imre részére, hogy a terület egy részén 
ideiglenesen bálás szalmát és takarmányt tároljon. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

 
5.) Mázsaház bérbeadása 
 
Pap Sándor polgármester: Molnár Melinda kérelemmel fordult az önkormányzat 
felé, hogy a mázsaház épületét bérbe venné. Az Állategészségügyi Állomás által kért 
feltételeket biztosítaná a mázsaháznál, ennek fejében szeretné, ha egy év 
időtartamra a bérleti díjat az önkormányzat elengedné. Természetesen a közüzemi 
szolgáltatás díját a bérlő fizetné. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, és módosító javaslattal élt, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság egyrészt az 
egy év bérleti időt nagyon kevésnek találta, ennyi idő alatt a befektetett pénz 
véleményünk szerint nem térülne meg.  
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Másrészt a terület teleknek minősül, körülötte is eladásra váró építési telkek vannak, 
ezért a bizottság javasolta, hogy két év időtartamra kellene bérleti szerződést kötni, 
mely idő alatt bérlő mentesítve lenne a bérleti díj fizetése alól. 
 
Kiss Ferenc képviselő: A mázsaházat megfelelő állapotba kell hozni ahhoz, hogy 
az engedélyeket megkapják. Ehhez természetesen pénzt kell befektetni a bérlőnek, 
mi fog történni, ha lejár a két év bérleti idő?  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: Ezeket a dolgokat a megkötendő 
szerződésbe konkréten le kell fektetni. 
 
Pap Sándor polgármester: A bérleti szerződés csak két évre szól, amennyiben úgy 
gondolja, hogy a befektetett összeg nem fog megtérülni, nyilvánvalóan nem köti meg 
a bérleti szerződést. 
Amikor megkapja a bérleti szerződést, mérlegelnie kell, hogy az abban lévő feltételek 
megfelelnek-e és tudja-e teljesíteni. Szerződést csak abban az esetben köt az 
önkormányzat, amennyiben a szakhatóságok engedélyezik a mázsaház 
megnyitását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 
határozati javaslata helyett a bizottsági ülésen elhangzott javaslatnak megfelelően 
ígérvényt adjon a testület a bérleti szerződés megkötésére. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
74/2010. Kt. hat. 
Ígérvény a 475/24 hrsz-ú ingatlanon lévő 
mázsaház bérbeadására 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
belterületi 475/24 hrsz-ú ingatlanon lévő mázsaház Molnár 
Melinda részére való közvetlen bérbeadása, illetve 
hasznosítása helyett a mázsaház műszaki állapota miatt a 
következő ígérvényt teszi: 
A mázsaház területét, az épületet és az állatmázsálásra 
szolgáló műszaki berendezést a közműköltségek viselése 
mellett  2 évre bérbe adja Molnár Melinda részére, amennyiben 
a létesítményt, a műszaki berendezést saját költségén 60 nap 
alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozza és 
az illetékes hatóságok engedélyezik annak használatba vételét.  
A mázsaház és műszaki berendezéseinek felújítása 
ellentételezéseként a bérbeadó 2 évre mentesítést ad a 
bérfizetés alól.   

Felelős: Pap Sándor polgármester 
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6.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pályázathoz 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási ösztöndíj-pályázattal kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Ismerteti írásos előterjesztését a Bursa Hungaria 
felsőoktatási ösztöndíj-pályázatra vonatkozóan. (Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
Kéri a képviselő-testülettől a mellékelt határozat-tervezet elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási ösztöndíj-pályázathoz történő csatlakozást. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
75/2010. Kt. hat. 
Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj-pályázathoz való csatlakozás 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni 

kíván a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 
évi fordulójához, valamint vállalja a meghirdetett Általános 
Szerződési Feltételek betartását. 
Felhatalmazza Nyárlőrinc Község Polgármesterét a csatlakozási 
nyilatkozat 1. sz. melléklet szerinti aláírására. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 

2) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete jelen határozat 2. és 3. 
melléklete szerint írja ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatot és elrendeli pályázati kiírásnak az 
Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján való kihirdetését. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2010. október 1. 

 
3) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete a 2011. évi szociális 

segélykeret összegén belül határozza meg Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat alapján nyújtott 
támogatások összegét. A jegyző ennek figyelembevételével az 
elmúlt évek tapasztalata szerint határozza meg a 2011. évi 
költségvetésben a szociális segélykeret összegét. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet előkészítése 
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4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a benyújtott pályázatok 
bírálati folyamatának és az azt követő teendők szakszerű 
elvégzésének ellenőrzésére. 

 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2010. december 1. és december 6. 

 
7.) Jelentés Nyárlőrinc Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről és a 2006-2010. évi ciklusban keletkezett későbbi éveket terhelő 
pénzügyi kötelezettségekről 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az ezzel kapcsolatos írásos 
anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
Annyit szeretne hozzátenni, hogy az önkormányzat vagyona 80 millió forinttal 
növekedett, és 2006. december 31-éhez képest a hitelállomány is növekedett 8 millió 
forinttal. A pénzügyi mérleg -13 millió forintot mutat, melynek oka, hogy ebben a helyi 
adóbevételek még nem szerepelnek és igénybe kellett venni a 10 millió forint 
folyószámla hitelt. 
Kéri a képviselő-testülettől a mellékelt előterjesztés alapján a jelentés elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
76/2010. Kt. hat. 
Jelentés Nyárlőrinc Község Önkormányzata vagyoni 
és pénzügyi helyzetéről és a 2006-2010. évi 
ciklusban keletkezett későbbi éveket terhelő 
pénzügyi kötelezettségekről 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor polgármester előterjesztését az önkormányzat vagyoni 
és pénzügyi helyzetéről és a 2006-2010. évi ciklusban 
keletkezett későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről 
elfogadja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
8.) Beszámoló a Képviselő-testület négy éves munkájáról 
 
Pap Sándor polgármester: Ismerteti írásos számvetését a 4 év munkájáról. 
(Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
Köszönöm minden képviselőnek, külön az alpolgármester úrnak és külön a bizottsági 
tagoknak a 4 éves kitartó és lelkiismeretes munkáját. Köszönöm a hivatal 
dolgozóinak a testületeket segítő háttér munkáját. Mindannyiójuknak további jó 
munkát kívánok közösségi tevékenységükben és egyéni boldogulásukban. 
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A Képviselő-testület a polgármester úr beszámolóját a testület négy éves munkájáról 
tudomásul vette. 
 
9.) Egyebek 
 
9.1.) Szüreti Felvonulás és Népzenei Találkozó megtartására támogatás 

biztosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A Szüreti rendezvénnyel egybekötve Térségen belüli 
együttműködés és Népdalfesztivál megrendezésére kerül sor. 
A Térségen belüli együttműködés és Népdalfesztivál megtartására 300 e/Ft-ot nyert 
pályázat útján az önkormányzat, de ez az összeg nem elegendő 300 fő 
vendéglátására. 
Kéri a képviselő-testülettől, hogy a rendezvény megtartására 500 e/Ft-ot biztosítson, 
az általános tartalék terhére. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta az 
500 e/Ft támogatás biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Szüreti Felvonulás 
és Népzenei Találkozó megtartására 500 e/Ft támogatás biztosítását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
77/2010. Kt. hat. 
Szüreti Felvonulás és a Térségen belüli együttműködés 
és Népdalfesztivál megtartására támogatás biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Szüreti Felvonulás és az ehhez kapcsolódó Térségen belüli 
együttműködés és Népdalfesztivál megtartásához – melyre az 
önkormányzat pályázat útján 300 e/Ft-ot nyert – 500 e/Ft 
támogatás biztosításáról az általános tartalék terhére. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
9.2.) Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület ebben az évben már 110 e/Ft 
támogatásban részesítette az egyesületet. Fogasy Gergely jogot szerzett, hogy a 
junior világbajnokságon Marokkóban képviselje Magyarországot. A kiutazáshoz és a 
nevezési díj megfizetéséhez kér anyagi támogatást az önkormányzattól. A 
fiatalembert egyébként támogatja a Szentkirályi Ásványvíz Kft., a Szikrai Faipari Kft., 
Tóbi István vállalkozó, a Maspex-Olympos Kft. és mások is.  
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Javasolja a képviselő-testületnek 80 e/Ft támogatás biztosítását az általános tartalék 
terhére. (Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
támogatás odaítélését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 80 e/Ft támogatás 
biztosítását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
78/2010. Kt. hat. 
Jigoro Kano Judo Sportegyesület 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozott a Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatásáról. 
A támogatás mértéke 80 e/Ft, mely összeget az általános 
tartalék terhére biztosítja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
9.3.) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatása 
 
Pap Sándor polgármester: Nyárlőrinc is tagja a Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületének, mely egyesület működéséhez minden évben hozzájárul. Ez a 
hozzájárulás a költségvetésben az egyéb támogatások terhére betervezésre került.  
Javasolja a képviselő-testületnek 2010. évre az egyesület 21 e/Ft-tal történő 
támogatását. (Mellékelve az írásos előterjesztés.)  
A pénzügyi bizottság ezt a kérdést is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
támogatás odaítélését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Falugondnokok 
Duna-Tisza Közi Egyesületének 21 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 9 (kilenc) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
79/2010. Kt. hat. 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületének támogatása 
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H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatásáról. 
A támogatás mértéke 21 e/Ft, mely összeget az egyéb 
támogatások terhére biztosítja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Pap Sándor  Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


