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Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14én 15 órakor megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, Hajagos Antal,
Kiss Ferenc, Tormási Zoltán és Túri István képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző.
Meghívott vendégek: Tóth Kálmán választási bizottság elnöke,
Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos,
Dr. Kuczka Judit,
Kovács Anna.
Az ünnepélyes alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, Tormási Zoltán
körelnök vezeti.
Tormási Zoltán korelnök: A Himnusz hangjai után köszönti a település
megválasztott polgármesterét, a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, és
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 megválasztott képviselő
megjelent, így az ülés határozatképes.
Ünnepélyesen megnyitja a 2010-2014. évi Önkormányzati ciklus képviselőtestületének nyílt alakuló ülését. Napirendi pontoknak javasolja a meghívón
feltüntetett napirendi pontokat.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
N a p i r e nd :
1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke
2.) Megbízólevelek átadás, képviselők eskütétele
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke
3.) Polgármester eskütétele
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke
4.) A polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
5.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Tormási Zoltán korelnök
6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
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8.) A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
9.) Egyéb kérdések:
9.1. Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
9.2. Összeférhetetlenségi szabályok
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
9.3. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
9.4. Kecskemét és térsége ügyeleti társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
9.5. Pályázat benyújtása kerékpártároló kialakításához
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Tormási Zoltán korelnök: Mielőtt felkérné Tóth Kálmánt a Választási Bizottság
elnökét, hogy adjon tájékoztatást a választás végleges eredményéről, szeretne
köszönetet mondani a választópolgároknak, akik igen aktív közreműködésükkel
hozzájárultak a választás eredményességéhez.
Külön köszöni a két szavazatszámláló bizottság lelkiismeretes munkáját, a választási
bizottság elnökének és tagjainak a választás törvényessége feletti ellenőrzését,
valamint köszöni a választási iroda vezetőjének és tagjainak a választás
lebonyolításában végzett munkáját.
Felkéri Tóth Kálmán urat a Helyi Választási Bizottság elnökét, adjon tájékoztatást a
helyi választásról.
Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: Tájékoztatást ad a helyi választás
lebonyolításáról és végleges eredményéről. (Mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
2.) Megbízólevelek átadása, képviselők eskütétele
Tormási Zoltán korelnök: Felkéri a képviselőket, hogy Tóth Kálmán úr a Helyi
Választási Bizottság elnöke előmondása alapján tegyék le az esküt, majd írják alá az
elkészített esküokmányokat.
(A jelenlévő képviselők a következő szövegű esküt tették le):
„Én …………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos
jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm;
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Nyárlőrinc javát szolgálom. Isten
engem úgy segéljen.”
( A képviselők az esküt letették, és az esküokmányt aláírták)
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Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: A képviselőknek átadja a
megbízóleveleket, egyben megköszöni a választáson résztvevő választási iroda és a
választási bizottságok munkáját.
3.) Polgármester eskütétele
Tormási Zoltán korelnök: Felkéri Pap Sándor polgármester urat, hogy Tóth Kálmán
úr a Helyi Választási Bizottság elnöke előmondása szerint, a képviselő-testület előtt –
a biztosított írásbeli szöveg alapján – tegye le az esküt.
(Pap Sándor polgármester a következő szövegű esküt tette le):
„Én Pap Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos
jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm;
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Nyárlőrinc javát szolgálom. Isten
engem úgy segéljen.”
(Pap Sándor polgármester az esküokmányt aláírta.)
Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: A polgármesternek átadja a
megbízólevelet.
4.) A polgármesteri Program ismertetése
Tormási Zoltán korelnök: Felkéri Pap Sándor polgármester urat, ismertesse a
ciklusra szóló programját.
Pap Sándor polgármester: Megköszöni a megelőlegezett bizalmat, majd
tájékoztatást ad az elkövetkező négy év programjáról, melynek mottója, dolgozzunk
együtt Nyárlőrinc lakosság megtartó ereje érdekében. (Mellékelve a
jegyzőkönyvhöz).
A képviselő-testület Pap Sándor polgármester programját egyhangúlag
tudomásul vette.
5.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Tormási Zoltán korelnök: Megköszöni a maga és a testület nevében a
tájékoztatást, erőt, egészséget kíván a megvalósításához.
Kötelező napirendként nyilvános ülés keretében meg kell állapítani a polgármester
illetményét. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy a megállapítás legfontosabb szabályait
ismertesse.
Zayzon Jenőné jegyző: A főállású polgármester illetményének megállapítása a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. tv. szerint
történik
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A polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
43.§ (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a következő keretek között
meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítani, mely a
korábbi polgármester illetményénél kevesebb nem lehet. Az illetményalap a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Tv. 71. §-a szerint
38.650,- Ft.
Nyárlőrinc lakosságszáma 2350 fő. 1000-2999 lakosú településen a szorzószám 8,5
– 11-szeresig terjed. E szerint a polgármesteri illetmény alsó és felső határa bruttó
328.522,- Ft-tól 425.100,- Ft-ig terjed. A volt polgármester bére 410.000,- Ft volt.
Az illetményt egyszerű többséggel hozott határozatban összegszerűen kell
megállapítani.
Tormási Zoltán korelnök: Köszöni a tájékoztatást. Javasolja a képviselő-testületnek
Pap Sándor illetményét havi bruttó 425.000,- Ft-ban meghatározni.
Tormási Zoltán korelnök: A képviselő-testületi tagoknak van-e kérdése,
hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel Pap Sándor polgármester
havi bruttó 425.000,- Ft-os illetményét, 2010. október 03-tól.
Pap Sándor polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy saját
elhatározásából nem kíván a döntésben részt venni.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
80/2010. Kt. hat.
Pap Sándor polgármester illetménye
H
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap
Sándor polgármester illetményét 2010. október 3. napjától
bruttó havi 425.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző a munkaügyi okmányok
elkészítéséért és továbbításáért.
Tormási Zoltán korelnök: A polgármestert költségátalány illeti meg. A
költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármester
illetménye 20-30%-ának megfelelő összeg. Kéri a jegyző asszonyt, hogy a
szükséges kiegészítést mondja el.
Zayzon Jenőné jegyző: A polgármester úrnak kérnie kell a költségátalány
megállapítását. A megállapított illetmény ismertében a költségátalány alsó mértéke,
85.000,- Ft, felső határa 127.800,- Ft. A polgármester úr korábbi költségátalánya
123.000,- Ft volt
Pap Sándor polgármester: Kéri a költségátalány megállapítását.
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Tormási Zoltán korelnök: Javasolja Pap Sándor polgármester költségátalányát
125.000.- Ft-ban megállapítani.
Tormási Zoltán korelnök: Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése,
hozzászólása? Amennyiben a képviselő-testület tagjainak kérdése, hozzászólása
nincs, szavazásra teszi fel Pap Sándor polgármester költségátalányának 125.000,Ft-ban történő megállapítását.
Pap Sándor polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy saját
elhatározásából nem kíván a döntésben részt venni.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
81/2010. Kt. hat.
Pap Sándor polgármester
költségátalánya
H
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap
Sándor költségátalányát, 2010. október 3-tól kezdődő
időszakkal havi 125.000.- Ft összegben állapítja meg.
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző
Tormási Zoltán korelnök: A polgármester illetményének megállapításával a
képviselő-testület megalakultnak tekinthető. Az ülés további vezetését átadja Pap
Sándor polgármester úrnak.
Pap Sándor polgármester: Megköszöni a bizalmat és a részére megállapított bért
és költségátalányt.
6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Pap Sándor polgármester: Az Ötv. szerint a polgármester javaslatára titkos
szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ, akinek személyére a polgármester tehet javaslatot. A törvény szerint minden
önkormányzatnál kell legalább egy alpolgármestert választani.
A törvény és a várható feladatok alapján változatlanul egy társadalmi megbízatású
alpolgármester választását indítványozza.
Alpolgármesternek Tormási Zoltán képviselő személyét javasolja, kéri a képviselőtestületet vállaljon konszenzust javaslatával.
Tormási Zoltán képviselő: Megköszöni a polgármester bizalmát, kijelenti, hogy
megválasztása esetén vállalja a feladatot, beleegyezik a nyilvános tárgyalásba,
egyben bejelenti személyes érintettségét, és ennek következtében saját
elhatározásából nem vesz részt a szavazásban.
N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
6.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről

Pap Sándor polgármester: Az alpolgármester választására szavazatszámláló
bizottságot kell választanunk, amelynek feladata, hogy az alpolgármester személyére
bonyolítsa le a titkos szavazást, s erről a jegyző közreműködésével vegyen fel külön
jegyzőkönyvet, amelyet csatolni kell az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez.
A szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Hajagos Antal képviselőt,
tagoknak Forgó Istvánné és Vas Ildikó képviselőket.
Az érintett képviselők külön-külön kijelentik, hogy a megválasztásuk esetén a feladat
ellátását vállalják, hozzájárulnak ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület
nyílt ülésen tárgyalja, egyben bejelentik személyes érintettségüket.
Pap Sándor polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az érintettek kizárása ügyében.
Egyszerű szótöbbségű határozatot kell hozni. Javasolja, hogy a képviselő-testület a
döntéshozatalból ne zárja ki az érintetteket.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 3 (három)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
82/2010. Kt. hat.
Hajagos Antal, Forgó Istvánné, Vas Ildikó
személyes érintettsége
H
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajagos
Antalt, Forgó Istvánnét és Vas Ildikót személyes érintettség
miatt a szavazásból nem zárja ki.
Pap Sándor polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a szavazatszámláló bizottság
elnökére és tagjaira. Egyszerű szótöbbségű határozatot kell hozni.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
83/2010. Kt. hat.
Szavazatszámláló bizottság megválasztása
H
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
szavazatszámláló bizottság elnökének Hajagos Antalt,
tagjainak Forgó Istvánnét és Vas Ildikót választotta meg.
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a titkos
szavazás módját.
Zayzon Jenőné jegyző: Az előre elkészített szavazólapokon érvényesen szavazni a
jelölt neve alatt „IGEN”, „NEM”, „TARTÓZKODOM” szó valamelyike utáni körben
elhelyezendő egymást metsző két vonallal lehet.
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Az alpolgármester megválasztásához minősített többségű ( azaz négy ) szavazat
szükséges. A titkos szavazás a felállított szavazófülkében bonyolítható le.
( Hajagos Antal szavazatszámláló bizottság elnöke átveszi a jegyzőtől az előre
elkészített szavazólapokat. )
A polgármester a szavazás lebonyolítása végett szünetet rendel el.
___________________________________________________________________

Pap Sándor polgármester: A szünetet követően felkéri a szavazatszámláló
bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Hajagos Antal szavazatszámláló bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás
eredményét. Az urnában 6 érvényes szavazólap volt. Mind a 6 szavazólapon
Tormási Zoltán csak „igen” szavazatot kapott. A titkos szavazásról készített
jegyzőkönyvet átadta Pap Sándor polgármesternek. (Mellékelve az alakuló ülés
jegyzőkönyvéhez).
Pap Sándor polgármester a titkoz szavazás eredménye alapján kimondja a
határozatot:
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete titkos szavazással 6 (hat) igen
szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
84/2010. Kt. hat.
Alpolgármester megválasztása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
társadalmi megbízatású alpolgármesternek 2010. október 3-val
Tormási Zoltán képviselőt választotta meg.
Pap Sándor polgármester: Felkéri Tormási Zoltán alpolgármestert, hogy az
előmondása alapján, alpolgármesteri minőségében, tegye le az esküt a képviselőtestület előtt, majd írja alá az elkészített esküokmányt.
„Én Tormási Zoltán esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és
az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és
szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul,
lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Nyárlőrinc javát szolgálom. Isten engem úgy
segéljen.”
( Tormási Zoltán alpolgármester az esküokmányt aláírta. )
N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Pap Sándor polgármester: Az alpolgármester részére tiszteletdíjat állapít meg a
képviselő-testület. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló
törvény alapján a képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a
kettőezernél több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el
a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az illetményalap, azaz 38.650,Ft 4,5 – 6,5-szeres szorzata lehetne. Ez azt jelenti, hogy az alpolgármester
tiszteletdíja legkevesebb havi bruttó 173.925,- Ft alatt lehet.
A jogszabály szerint az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti a
tiszteletdíj megállapítását, illetőleg az előző szabálynál kisebb összegben is
megállapíthatja. Az előző ciklusban is Tormási Zoltán volt az alpolgármester,
tiszteletdíja havi bruttó 150.000,- volt.
Ezek alapján javasolom Tormási Zoltán alpolgármester tiszteletdíját egyeztetés
alapján 2010. október 3. napjától 150.000,- Ft-ban megállapítani.
Tormási Zoltán alpolgármester: Tiszteletdíja megállapítását csak 150.000,- Ft-ban
kéri megállapítani és egyúttal bejelenti személyes érintettségét, és ennek
következtében saját elhatározásából nem vesz részt a szavazásban.
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási Zoltán
alpolgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
85/2010. Kt. hat.
Tormási Zoltán alpolgármester
személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási
Zoltán alpolgármestert személyes érintettsége miatt a
szavazásból nem zárja ki.
Pap Sándor polgármester: Javasolja Tormási Zoltán alpolgármesternek havi bruttó
150.000,- Ft tiszteletdíj megállapítását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
86/2010. Kt. hat.
Tormási Zoltán alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítása

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási
Zoltán alpolgármester részére 2010. október 3. napjától
kezdődő időszakkal havi bruttó 150.000,- Ft tiszteletdíjat állapít
meg.
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző
8.) A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása
8.1.) Ügyrendi Bizottság megválasztása
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzati feladatok és hatáskörök gyakorlására
a képviselő-testület létrehozza azokat a szerveit, amelyek tevékenyen részt vesznek
a döntés-előkészítésben és döntéshozatalban.
Az érvényben lévő SZMSZ a kötelezően létrehozandó Pénzügyi Bizottságon kívül az
Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság létrehozását tartalmazza.
Javasolja az ügyrendi bizottság elnökének Hajagos Antalt, az elnök akadályoztatása
esetén elnökhelyettesnek Kiss Ferencet, míg tagjainak Forgó Istvánnét és Vas Ildikót
Megkérdezi az érintetteket, hogy vállalják-e a feladat ellátását és hozzájárulnak-e a
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Hajagos Antal képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Hajagos Antal képviselő
kizárásával kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a
döntéshozatalból ne zárja ki az érintettet.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
87/2010. Kt. hat.
Hajagos Antal személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajagos
Antalt személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja ki.
Pap Sándor polgármester: Kérdezi Kiss Ferenc képviselőt, hogy vállalják-e a
feladat ellátását és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Kiss Ferenc képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
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Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Kiss Ferenc képviselő kizárásával
kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a döntéshozatalból ne
zárja ki az érintettet.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
88/2010. Kt. hat.
Kiss Ferenc személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss
Ferencet személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja
ki.
Pap Sándor polgármester: Kérdezi Forgó Istvánné képviselőt, hogy vállalják-e a
feladat ellátását és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Forgó Istvánné képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Forgó Istvánné képviselő
kizárásával kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a
döntéshozatalból ne zárja ki az érintettet.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
89/2010. Kt. hat.
Forgó Istvánné személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Forgó
Istvánnét személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja
ki.
Pap Sándor polgármester: Kérdezi Vas Ildikó képviselőt, hogy vállalják-e a feladat
ellátását és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Vas Ildikó képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Vas Ildikó képviselő kizárásával
kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a döntéshozatalból ne
zárja ki az érintettet.
N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
90/2010. Kt. hat.
Vas Ildikó személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vas Ildikó
személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja ki.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel az Ügyrendi Bizottság elnökének,
és tagjainak megválasztását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
91/2010. Kt. hat.
Ügyrendi Bizottság megválasztása
H
Nyárlőrinc Község
Ügyrendi Bizottság

A T Á R O Z A T

Önkormányzat

Képviselő-testülete

az

elnökének: Hajagos Antal képviselőt,
tagjainak: Kiss Ferenc képviselőt (elnökhelyettes az elnök
akadályoztatása esetén),
Forgó Istvánné képviselőt, és
Vas Ildikó képviselőt választotta meg.
8.2.) Pénzügyi Bizottság megválasztása
Pap Sándor polgármester: Javasolja képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottság
elnökének Vas Ildikót, az elnök akadályoztatása esetén elnökhelyettesnek Túri
Istvánt, tagjainak Kiss Ferencet és Kovács Anna kültagot válassza meg.
Megkérdezi az érintetteket, hogy vállalják-e a feladat ellátását és hozzájárulnak-e a
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Vas Ildikó képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Vas Ildikó képviselő kizárásával
kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a döntéshozatalból ne
zárja ki az érintettet.
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
92/2010. Kt. hat.
Vas Ildikó személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vas
Ildikót személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja ki.
Pap Sándor polgármester: Kérdezi Túri István képviselőt, hogy vállalják-e a feladat
ellátását és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Túri István képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Túri István képviselő kizárásával
kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a döntéshozatalból ne
zárja ki az érintettet.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
93/2010. Kt. hat.
Túri István személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Túri
Istvánt személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja ki.
Pap Sándor polgármester: Kérdezi Kiss Ference képviselőt, hogy vállalják-e a
feladat ellátását és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Kiss Ferenc képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Kiss Ferenc képviselő kizárásával
kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a döntéshozatalból ne
zárja ki az érintettet.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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94/2010. Kt. hat.
Kiss Ferenc személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss
Ferencet személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja
ki.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság elnökének,
tagjainak megválasztását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
95/2010. Kt. hat.
Pénzügyi Bizottság megválasztása
H
Nyárlőrinc Község
Pénzügyi Bizottság

A T Á R O Z A T

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

elnökének: Vas Ildikó képviselőt,
tagjainak: Túri István képviselőt (elnökhelyettes az elnök
akadályoztatása esetén),
Kiss Ferenc képviselőt, és
Kovács
választotta meg.

Anna

kültagot

(nem

képviselőt)

8.3.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megválasztása
Pap Sándor polgármester: Javasolja az Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnökének Forgó Istvánnét, az elnök akadályoztatása esetén elnökhelyettesnek Túri
Istvánt tagjainak Hajagos Antalt és Dr. Kuczka Judit kültagot válassza meg.
Megkérdezi az érintetteket, hogy vállalják-e a feladat ellátását és hozzájárulnak-e a
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Forgó Istvánné képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Forgó Istvánné képviselő
kizárásával kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a
döntéshozatalból ne zárja ki az érintettet.

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
14.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
96/2010. Kt. hat.
Forgó Istvánné személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Forgó
Istvánnét személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja
ki.
Pap Sándor polgármester: Kérdezi Túri István képviselőt, hogy vállalják-e a feladat
ellátását és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Túri István képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Túri István képviselő kizárásával
kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a döntéshozatalból ne
zárja ki az érintettet.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
97/2010. Kt. hat.
Túri István személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Túri
Istvánt személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja ki.
Pap Sándor polgármester: Kérdezi Hajagos Antal képviselőt, hogy vállalják-e a
feladat ellátását és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz?
Hajagos Antal képviselő: Kijelenti, hogy megválasztása esetén a feladat ellátását
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel Hajagos Antal képviselő
kizárásával kapcsolatos kérdést, és javasolja, hogy a képviselő-testület a
döntéshozatalból ne zárja ki az érintettet.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy)
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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98/2010. Kt. hat.
Hajagos Antal személyes érintettsége
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajagos
Antalt személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja ki.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
99/2010. Kt. hat.
Egészségügyi és Szociális Bizottság megválasztása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottság

Képviselő-testülete

az

elnökének: Forgó Istvánné képviselőt,
tagjainak: Túri István képviselőt (elnökhelyettes az elnök
akadályoztatása esetén),
Hajagos Antal képviselőt, és
Dr. Kuczka Judit kültagot (nem képviselőt)
választotta meg.
Pap Sándor polgármester: A bizottságok nem képviselő tagjai megválasztásukat
követően kötelesek esküt tenni a képviselő-testület előtt.
Kéri, hogy az esküszöveg előmondása alapján a bizottságok kültagjai Kovács Anna
és Dr. Kuczka Judit a képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
„Én …........ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és
az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és
szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul,
lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Nyárlőrinc javát szolgálom. Isten engem úgy
segéljen.”
(Kovács Anna és Dr. Kuczka Judit kültagok az esküokmányt aláírták.)
9. Egyéb kérdések
9.1. Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
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16.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről

Pap Sándor polgármester: Az Ötv. módosításáról szóló 1994. évi LXIII tv. 62. § (5)
bekezdése kimondja, hogy az alakuló ülést követő fél éven belül a képviselőtestületnek felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Javasolja,
hogy a feladat megkezdésére a képviselő-testület adjon megbízást a jegyző részére.
A képviselő-testület bízza meg a jegyzőt, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát végezze el,
és a szükség szerinti módosítására tegyen előterjesztést az Ügyrendi Bizottság
bevonásával a képviselő-testület részére.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
100/2010. Kt. hat.
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megbízza Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálatát végezze el, a megadott
határidő előtt és a szükséges módosításra tegyen
előterjesztést, a képviselő-testület részére.
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző
9.2.) Összeférhetetlenségi szabályok
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse az
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozást.
Zayzon Jenőné jegyző: Az Ökjtv. 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati
képviselő a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen helyzet
keletkezését vagy annak az önkormányzati képviselő tudomására jutását követő 30
napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot
megszüntetni, az összeférhetetlen tisztségről való lemondását írásban benyújtani és
annak másolatát átadni a polgármesternek.
Az Ökjtv. 9. § (1) bekezdése szerint a képviselő összeférhetetlenségének
megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél. A polgármester a
kezdeményezést a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
bizottságnak adja át kivizsgálásra.
Mind az összeférhetetlenségi szabályokról, mind a vagyon-nyilatkozattételről
részletes
írásbeli
tájékoztatást
kapnak
a
képviselők.
Az
képviselői
összeférhetetlenség a bizottság kültagjaira is vonatkozik.
Az esetleges összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálása is az ügyrendi bizottság
feladata.
9.3.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó szabályozást:
N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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Zayzon Jenőné jegyző: Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv 33/B §),
valamint az önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvényt értelmében a polgármester és önkormányzati képviselő
megbízólevelének átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles
tenni.
A vagyonnyilatkozatokat az SZMSZ-ben erre kijelölt bizottság az Ügyrendi Bizottság
tartja nyilván és ellenőrzi.(Ökjtv. 10/A. §. (3).bek.)
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az
önkormányzati képviselő jogait nem gyakorolhatja, juttatásokban nem részesülhet.
A hivatal közreműködésével kéri a képviselőket aláírásuk ellenében vegyék át a
vagyonnyilatkozat-nyomtatványokat és a biztosított nyomtatványokon legkésőbb
november 15-ig tegyék meg vagyonnyilatkozatukat és az ügyrendi bizottság
elnökének adják át.
A vagyonnyilatkozat-nyomtatványokkal együtt a képviselők írásbeli tájékoztatást
kapnak az összeférhetetlenségi szabályokról, amely alapján alaposan átgondolhatják
az esetleges összeférhetetlenségi helyzetüket. Egy hónapunk van rá, hogy ez
alapján meghozzuk a szükséges döntéseket.
9.4. Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulási megállapodás módosítása
Pap Sándor polgármester: Fülöpjakab Község Önkormányzata azzal a kérelemmel
fordult a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz, hogy 2011. január 1-től a
Kecskeméti Egészségügyi Alapellátó Központ Gyermek- és Felnőtt Háziorvosi
ügyeleti ellátási körzetéhez csatlakozhasson. (Előterjesztés mellékelve a
jegyzőkönyvhöz).
Javasolja a képviselő-testületnek Fülöpjakab Község csatlakozási kérelmének,
valamint az ebből következő mellékelt Társulási Megállapodás módosításának a
jóváhagyását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
101/2010. Kt. hat.
Kecskemét és Térsége Ügyeleti
Társulási megállapodás módosítása

H
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Fülöpjakab Község Önkormányzatának a Kecskemét és
Térsége Ügyeleti Társuláshoz történő csatlakozását és egyúttal
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és mellékelt
megállapodását.
Felelős: Pap Sándor polgármester
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101/2010. Kt. hat. melléklete

Társulási Megállapodás
Felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására
mely létrejött
Ágasegyháza Község Önkormányzata (képviseli: Füredi János polgármester)
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Ballószög Község Önkormányzata (képviseli: Katona Imre polgármester)
6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
Fülöpháza Község Önkormányzata (képviseli: Balogh József polgármester)
6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.
Fülöpjakab Község Önkormányzata (képviseli: Csáki Béla polgármester)
6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.
Helvécia Község Önkormányzata (képviseli: Magó István polgármester)
6034 Helvécia, Sport u. 42.
Jakabszállás Község Önkormányzata (képviseli: Szabó Mihály polgármester)
6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Zombor Gábor
polgármester)
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Kerekegyháza Város Önkormányzata
polgármester)
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.

(képviseli:

Dr.

Kelemen

Márk

Kunbaracs Község Önkormányzata (képviseli: Tóth Ferenc polgármester)
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
Ladánybene Község Önkormányzata (képviseli: Kardos Attila polgármester)
6045 Ladánybene, Fő u. 66.
Nyárlőrinc Község Önkormányzata (képviseli: Pap Sándor polgármester)
6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. út 34.
Orgovány Község Önkormányzata (képviseli: Maszlik István polgármester)
6077 Orgovány, Molnár G. u. 2.
Városföld Község Önkormányzata (képviseli: Veszelka Mihály polgármester)
6033 Városföld, Felszabadulás u. 35.
(a továbbiakban társult tagok) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
mellett:
1. E megállapodásban szerződő tagok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 43. §-ában, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ban, az
egészségügyről szóló 1997. év CLIV. törvény, az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. év LXXXIV. törvény, az
egészségbiztosítási szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Kormányrendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.
11.) ESzCsM rendelet, a központi ügyelet szakmai minimumfeltételeit
tartalmazó 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet valamint az Európai unió
tagállamokra kötelezően előírt – a Tanács 1612/68/EGK, 1408/71/EGK
rendelete - szabályozásainak figyelembevételével az ügyeleti ellátás napi
munkarenden kívüli hatékonyabb és gazdaságosabb működtetése érdekében
Társulási megállapodást kötnek.
2. A társult tagok kijelentik, hogy a 2005. november 30-án megalakult, és 2008.
február 29. napjával megszűnt Kecskemét és Környéke Településeinek
Egészségügyi Társulás által ellátott ügyeleti szolgálatot a jelen társulási
megállapodásban rögzítettek alapján 2008. március 1. napjától a Kecskemét
és Térsége Ügyeleti Társulás látja el.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

A társulás neve:
Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás

2.

A társulás székhelye:
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

3.

Képviseli:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor)
Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

4.

A társulás lakosságszáma: 142.766 fő

5.

A társulás működési területe:
A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe.

6.

A társulási megállapodás időtartama:
2008. március 1-jétől határozatlan időtartamra jön létre.

7.
8.

9.

A társulás jogállása: jogi személyiséggel nem rendelkező, önkormányzati
feladatellátó társulás
A társulás tevékenységi köre:
Kecskeméti székhelyű felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi központi
ügyeleti rendszer kialakítása és működtetése. A feladathoz kapcsolódó
tárgyi és személyi feltételek megteremtése és folyamatos fenntartása.
Szakágazat: 85120
Járóbetegek orvosi ellátása
Szakfeladat: 85121-9
Háziorvosi szolgálat
ügyeleti szolgálat
összevont ügyelet szabályai szerint: 4/2000. (II.25.) EüM.rendelet 19.§ (3)
bekezdés.
A társulás által ellátandó feladatokat – a társulásban érintett települések
közigazgatási területén – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat
(gesztor) fenntartásában álló Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága (6000 Kecskemét, Piaristák tere 7., a továbbiakban
intézmény) látja el.
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Az intézmény vállalja a fenti ügyeleti ellátás megszervezését, szakmai
irányítását, a feladatellátással kapcsolatos engedélyek beszerzését, a
finanszírozási, megbízási és egyéb szerződések megkötését, a pénzügyi,
számviteli, gazdasági feladatok ellátását.
A közös fenntartással kapcsolatos feladat- és hatásköröket (alapítói jogok,
létesítés, átszervezés, illetve megszüntetés gyakorlása; az intézmény
költségvetésével kapcsolatos jogok gyakorlása; az intézmény vezetőinek
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása; az intézmény működését
szabályozó dokumentumok, pl. szervezeti és működési szabályzat, házirend
jóváhagyása; az intézmény működésének folyamatos felügyelete és
ellenőrzése) a gesztor Közgyűlése ill. annak szervei gyakorolják.
10. A társulás tagjai vállalják, hogy a településükön az ügyeleti ellátásról, annak
elérhetőségéről a helyben szokásos módon tájékoztatják a lakosságot.
II. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA
1. A lakosságszám alapján történő, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti OEP finanszírozás közvetlenül a
feladatot ellátó intézmény 11732002-15340223-10010017 sz. alszámlájára
érkezik, az intézmény költségvetésébe épül be. Az intézmény gondoskodik a
feladatellátás során felmerült kiadások folyamatos kiegyenlítéséről.
2. Amennyiben a működési költségek az OEP finanszírozás összegét
meghaladják, annak fedezetét a társult önkormányzatok saját költségvetésük
terhére, lakosságszám arányában finanszírozzák.
3. Az intézmény a társult települések polgármestereinek szakmai (ügyeleti
rendszerben folyó munka) és pénzügyi (költségvetés, bevételek-kiadások
alakulása) beszámolót készít a tárgyévet követő év március 31-ig, melyről a
tagönkormányzat polgármestere legalább évente egyszer beszámol a
képviselő-testületének.
4. A társulás jogosult és egyben kötelezett az ügyeleti ellátás pénzügyigazdasági adatainak hitelességét ellenőrizni.
5. Az intézmény a feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez,
programjai, tervei megvalósításához, helyi, térségi, központi, nemzetközi
forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet és pályázatot nyújthat be a források
igényléséhez.
6. A társulás működése során keletkező esetleges vagyonszaporulat a társulás
vagyonát képezi, melynek felhasználása célhoz kötött: kizárólag az ügyeleti
szolgálat működésének biztosítására szolgál.
III. A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ÉS A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
1. A társuláshoz való csatlakozás szándékáról a csatlakozni kívánó
önkormányzat polgármestere írásban tájékoztatja a társulást, a társulás pedig
a feladatot ellátó intézményt legalább 3 hónappal a társuláshoz való
csatlakozás időpontja előtt.
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2. A társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával – december 31.
hatállyal – lehet felmondani, azonban a megállapodás a társulás tagjai
mindegyikének döntése mellett év közben is felmondható. A társulás tagja a
kiválásról szóló határozati döntést legalább 3 hónappal korábban köteles
meghozni, és a társulással közölni.
3. A társuláshoz való csatlakozáshoz, illetve a társulási megállapodás év
közbeni felmondásához a társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
4. Kizárható az a társult önkormányzat, amely a megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz
eleget.
5. A társulás megszűnik
- ha a társulás valamennyi tagja kimondja a társulás megszűnését
- ha a társulás tagjainak száma – felmondás következében – egyre
csökken
- a bíróság jogerős döntése alapján
6. A társulás megszűnése, illetve a tagsági viszony megszűnése esetén az
intézmény elszámolást készít a társulás fenntartásával kapcsolatban felmerült
költségekről és azok lakosságszám arányában történő viseléséről. Az
elszámolást a társult önkormányzatok képviselő-testületei fogadják el. Az
elfogadott elszámolás szerinti követeléseket, illetve túlfizetéseket 8 napon
belül meg- illetve vissza kell fizetni.
7. A társulás megszűnésekor a közös vagyon felosztásából vagyoni hozzájárulás
arányában részesülnek a tagönkormányzatok.
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Ezen társulási megállapodás akkor lép hatályba, ha azt valamennyi képviselőtestület határozatával elfogadta.
2. Jelen társulási megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási
Hivatalnak fel kell terjeszteni, melyről a gesztor önkormányzat jegyzője
gondoskodik.
3. Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, valamint a Ptk.
rendelkezései az irányadók.
4. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a
társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre.
5. Jogvita eldöntésére a Kecskemét Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
A társulási megállapodást a Felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél
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akaratával egyezőnek tartotta – képviselő-testületi jóváhagyást követően – aláírták.

***
9.5. Pályázat benyújtása kerékpártároló kialakításához
Pap Sándor polgármester: Az előző ciklusban a képviselő-testület már jóváhagyta
pályázat benyújtását 100 férőhelyes kerékpártároló kialakítására a Buzás János
Általános Iskolai tagintézmény területén.
Kéri az újonnan megalakult képviselő-testület megerősítését a pályázat
benyújtásával kapcsolatban azzal a módosítással, hogy a férőhelyek száma 80-ra
csökken és így a beruházás összege is változik.
A beruházás összegköltsége 8.500.800,- Ft, a megpályázni kívánt összeg
8.075.776,- Ft. Az önkormányzat a beruházáshoz 425.040,- Ft önerőt kell biztosítson
az általános tartalék terhére.
Kéri a képviselő-testülettől a mellékelt határozat-tervezet elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
102/2010. Kt. hat.
Pályázat benyújtása kerékpártároló
kialakításához
H
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2010. sz. Kt. határozatát a következőképpen módosítja:

a

Nyárlőrinc
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program –
KEOP-2009-6.2.0./A – pályázati kiírás keretében 80 férőhelyes
kerékpártároló kialakítására, mely az Eötvös Iskola Buzás
János Általános Iskolai tagintézménye udvarában valósulna
meg.
A beruházás összköltsége 8.500.800,- Ft, ebből a megpályázni
kívánt összeg 8.075.776,- Ft.
Az önkormányzat a beruházáshoz 425.040,- Ft önerőt biztosít
az általános tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázat elkészítésével kapcsolatos vállalkozási szerződést a
Science Consulting Kft-vel kösse meg.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette.
Kmf.

Pap Sándor
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1994. évi LXIV. tv. 4. § (3) bek.
alapján, a törvényben foglaltaknál kisebb összegben – havi bruttó 150.000.- Ft-ban –
állapítsa meg a tiszteletdíjamat, 2010. október 3-tól.

Nyárlőrinc, 2010. október 11.

Tisztelettel

Tormási Zoltán

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Nyárlőrinci Önkormányzat 2010. október 14-i alakuló ülésén
Tárgy: az alpolgármester eskütétele
Tormási Zoltán alpolgármester a mai napon a képviselő-testület előtt letette az alábbi
szövegű esküt:
„ Én Tormási Zoltán esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Nyárlőrinc község javát szolgálom.” „Isten engem úgy
segéljen.”

Név:

Aláírás:

Tormási Zoltán

………………………………….

Kmf.

Pap Sándor
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nyárlőrinci Önkormányzat 2010. október 14-i alakuló ülésén
Tárgy: a képviselő-testület tagjainak eskütétele
A képviselő-testület tagjai a mai napon megtartott képviselő-testületi ülésen a
képviselő-testület előtt letették az alábbi szövegű esküt:
„ Én …………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Nyárlőrinc község javát szolgálom.” „Isten engem úgy
segéljen.”

Név:

Aláírás:

Forgó Istvánné

...................................................

Hajagos Antal

...................................................

Kiss Ferenc

……………………………………

Tormási Zoltán

...................................................

Túri István

……………………………………

Vas Ildikó

...................................................

k.m.f.

Tóth Kálmán
Választási Bizottság
elnöke
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Nyárlőrinci Önkormányzat 2010. október 14-i alakuló ülésén
Tárgy: a bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele
A bizottság nem képviselő tagjai a mai napon a képviselő-testület előtt letették az
alábbi szövegű esküt:
„ Én …………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Nyárlőrinc község javát szolgálom.” „Isten engem úgy
segéljen.”

Név:

Aláírás:

Kovács Anna

……..........................................

Dr. Kuczka Judit

..................................................

k.m.f.
Pap Sándor
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nyárlőrinci Önkormányzat 2010. október 14-i alakuló ülésén
Tárgy: a polgármester eskütétele
Pap Sándor polgármester a mai napon a képviselő-testület előtt letette az alábbi
szövegű esküt:
„ Én Pap Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Nyárlőrinc község javát szolgálom.” „Isten engem úgy
segéljen.”

Név:

Aláírás:

Pap Sándor

…………………………………..

Kmf.

Tóth Kálmán
Választási Bizottság elnöke

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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NYILATKOZAT
Ezúton nyilatkozom arról, hogy a nyárlőrinci Képviselő-testület 2010. október 14-i
alakuló ülésén a bizottsági tagságommal kapcsolatos napirendet nyílt ülés keretében
tárgyalja.

Név:
Aláírás
Forgó Istvánné

______________________

Hajagos Antal

______________________

Kiss Ferenc

______________________

Tormási Zoltán

______________________

Túri István

______________________

Vas Ildikó

______________________

Kültagok:
Kovács Anna

______________________

Dr. Kuczka Judit

______________________

Nyárlőrinc, 2010. október 14.

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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Jegyzőkönyv

Készült: a nyárlőrinci polgármesteri hivatal helyiségben 2010. október 14. napján.
Tárgy: Alpolgármester titkos szavazással való megválasztása
Jelen vannak:

Hajagos Antal Szavazatszámláló Bizottság elnöke
Forgó Istvánné Szavazatszámláló Bizottság tagja
Vas Ildikó Szavazatszámláló Bizottság tagja

Hajagos Antal a Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapítja, hogy 6 szavazólap
került kiosztásra az alpolgármester megválasztásához.
A titkos szavazás lebonyolítása után az urna felbontása után …. db szavazólapot
számolnak meg.
A szavazás eredménye:
Érvényes szavazatok száma: ………… db
Érvénytelen szavazatok száma: ……….. db
Igen szavazatok száma: ………….. db
Nem szavazatok száma: …………… db
Tartózkodott szavazatok száma: ………. db
A szavazás eredményéről felvett jegyzőkönyvet átadja a polgármester részére.

Kmft

…………………………………………

…………………………………

………………………………………………

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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POLGÁRMESTER PROGRAMJA

Programom mottója: dolgozzunk együtt Nyárlőrinc lakosság megtartó ereje
érdekében.
A lakosság számának megtartása azért fontos, mert a falu elöregedése
megkezdődött, minden hatodik ember 60 év fölötti. Ezt a folyamatot meg kell állítani.
A lakosság megtartásához és a lélekszám növekedéséhez a következő feltétel
szükségesek:
- kifogástalan infrastruktúra,
- kiváló óvodai ellátás, magas színvonalú iskolai oktatás,
- megfelelő egészségügyi és szociális ellátás,
- jó közbiztonság,
- versenyképes telek és ingatlan árak,
- élénk társadalmi és kulturális élet,
- gazdaság fejlesztés.
Településünkön az infrastruktúra egy eleme hiányzik, a szennyvíz elvezető csatorna
megépítés. A két fordulós pályázat első fordulójában nyertünk a projekt előkészítés
megtörtént. A második fordulós pályázatot beadjuk és megvalósítjuk a beruházást.
A lakosság az új ivóvízszabványnak megfelelő minőségi ivóvízzel való ellátása
érdekében, részt veszünk az ivóvíz minőség javító programban a „Kékvíz”
Konzorcium keretében.
A kiváló óvodai és iskolái oktatás személyi feltételei megvannak. Az iskolai
tantestület és az óvónői kar személyi összetétele kiváló, magas színvonalú szakmai
munkát végeznek. A személyi feltételek mellett meg kell teremtenünk a tárgyi
feltételeket. Az iskola és óvoda korszerűsítését tovább kell folytatnunk. Az
Önkormányzatok épületeinek korszerűsítése jogcímen a fűtés korszerűsítést meg
kell valósítani. Továbbra is kiemelten kezeljük a nyelvoktatást, és a heti két óra plusz
költségét az önkormányzat biztosítja.
Korábban említettem, hogy minden hatodik ember időskorú, és ez szükségessé teszi
a szociális ellátások megfelelő biztosítását és továbbfejlesztését.
Fontos feladat a gondozói hálózat továbbfejlesztése, a napi törődés azokkal az
emberekkel, akik egészségi állapotuk miatt életvitelük ellátásában segítségre
szorulnak. A tanyagondnok intézményét tovább kell fejleszteni. A külterületen élő
idős, beteg emberek körülményeit javítani kell, a téli hónapokban a rossz időjárás is
akadályozza az idős emberek mozgását. Feladatomnak tekintem a mozgásban
korlátozott, a belterülettől távolabb élő emberek orvoshoz szállítását, illetve az orvos
kiszállítását.
A gyermekek számára, akiknél a családi körülmények nem megfelelőek,
kötelességemnek érzem a rendszeres pénzbeli és természetbeli támogatás
nyújtását. Kiemelkedően fontosnak tartom a természetbeni ellátásokon belül az
étkezés biztosítását. Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik az ingyenes
étkeztetés mellett a beiskolázási segítséget is indokoltnak tartom.
N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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A nagycsaládosok helyzetét kiemelten kezelem és támogatásban részesítem őket. A
szociális ellátások fedezetének megteremtésére létrehozott „Nyárlőrinc az Idősekért
és Rászorulókért” alapítvány működésével kívánjuk biztosítani.
A pályázati lehetőségeket figyelembe véve a már elkészült tervek alapján a
tűzoltószertárból Idősek napközi otthonát alakítjuk ki.
A helyben történő fogorvosi ellátás megteremtése.
A jó közbiztonság fenntartása érdekében támogatom a helyi Polgárőrség munkáját.
A térfigyelő kamera rendszert tovább fejlesztjük. Szorgalmazom, a körzeti megbízotti
állás betöltését. Megvizsgáljuk a településőr munkába állításának lehetőségét.
Tovább kell folytatni a tárgyalásokat a Nemzeti Földalapkezelővel a telekvásárlással
kapcsolatban.
A nyertes IKSZT pályázat keretében meg kell valósítani a Művelődési Ház felújítását,
ezzel elősegíteni a XXI. századi színvonalú kulturális élethez szükséges tér
megvalósítását.
Támogatom a Nyugdíjas Klub, az Ifjúsági Klub, a Mozgáskorlátozottak, a Citera
zenekar, a Vöröskeresztes szervezet munkáját valamint a közösségi
sportmozgalmakat.
Az önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve segítem a munkahely teremtő
beruházások megvalósulását. Az otthon végezhető munka lehetőségét kívánom
megteremteni a bedolgozói hálózat kiépítésével.
Jó közösségi közlekedés biztosításával elősegítem a munkába járás lehetőségét.
A 44-es úton lévő buszmegállók megvilágításának lehetőségét megteremtjük.
A pályázati lehetőségek ismeretében a 44-es számú főút melletti jogerős építési
engedéllyel rendelkező kerékpárutat megvalósítjuk.

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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Jegyzőkönyv

Készült: a nyárlőrinci polgármesteri hivatal helyiségben 2010. október 14. napján.
Tárgy: Alpolgármester titkos szavazással való megválasztása
Jelen vannak:

Hajagos Antal Szavazatszámláló Bizottság elnöke
Forgó Istvánné Szavazatszámláló Bizottság tagja
Vas Ildikó Szavazatszámláló Bizottság tagja

Hajagos Antal a Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapítja, hogy 6 szavazólap
került kiosztásra az alpolgármester megválasztásához.
A titkos szavazás lebonyolítása után az urna felbontása után …. db szavazólapot
számolnak meg.
A szavazás eredménye:
Érvényes szavazatok száma: ………… db
Érvénytelen szavazatok száma: ……….. db
Igen szavazatok száma: ………….. db
Nem szavazatok száma: …………… db
Tartózkodott szavazatok száma: ………. db
A szavazás eredményéről felvett jegyzőkönyvet átadja a polgármester részére.

Kmft

…………………………………………

…………………………………

………………………………………………

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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A mai napon a vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges csomagot, mely
tartalmazza a képviselői (polgármesteri) és hozzátartozói nyomtatványokat –
valamint az összeférhetetlenségi szabályokról szóló ismertetést átvettem:

Név

garnitúra db

aláírás

Pap Sándor

1

…………………………………….

Tormási Zoltán

2

……………………………………

Forgó Istvánné

3

……………………………………

Hajagos Antal

2

……………………………………

Kiss Ferenc

2

……………………………………

Túri István

7

……………………………………

Vas Ildikó Mária

5

……………………………………

Nyárlőrinc, 2010. október 14.

Választási Bizottság Elnökétől
N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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Tárgy: Választás végleges
eredményének ismertetése

Tisztelt képviselőtestület, tisztelt vendégek!

A helyi választási bizottság a 2010. október 3.-án megtartott polgármesteri és
helyhatósági választásra az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba:
Polgármester jelöltek:
Pap Sándor
Zoboki Károly

Független jelölt
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Képviselő jelöltek:
Beke Albertné
Forgó Istvánné
Gál Márta
Hajagos Antal
Kiss Ferenc
Mák Mónika
Mohácsi Géza
Nyúlné Bali Matild
Szappanos Istvánné
Tormási Zoltán
Tóth István
Túri István
Varga Imre
Varga Zsolt
Vas Ildikó

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

A jelöltek közül megválasztható 1 polgármester és 6 képviselő.
Nyárlőrinc község polgármester választási eredménye:
Választójogosultak száma:
Ebből szavazóként megjelent:
Érvényes szavazólapok száma:
Pap Sándor
Zoboki Károly

1876 fő
1006 fő (53,62 %)
995 db (53 %)
671 (67,44 % )
324 (32,56 %)

Nyárlőrinc polgármestere a legtöbb szavazatot kapott Pap Sándor.
N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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Képviselőválasztás eredménye:
Beke Albertné
Forgó Istvánné
Gál Márta
Hajagos Antal
Kiss Ferenc
Mák Mónika
Mohácsi Géza
Nyúlné Bali Matild
Szappanos Istvánné
Tormási Zoltán
Tóth István
Túri István
Varga Imre
Varga Zsolt
Vas Ildikó

261 szavazat
429
„
303
„
547
„
441
„
93
„
351
„
184
„
80
„
739
„
338
„
548
„
335
„
120
„
372
„

A megválasztott képviselők a legtöbb szavazatot kapott 6 jelölt abc sorrendben:
Forgó Istvánné
Hajagos Antal
Kiss Ferenc
Tormási Zoltán
Túri István
Vas Ildikó

képviselő
„
„
„
„
„

A megválasztott polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak jó egészséget
kívánok és sok sikert a munkájukhoz.
A következőkben átadom a polgármester úr és a képviselő hölgyek urak megbízó
leveleit.

Nyárlőrinc, 2010. október 14.

Tóth Kálmán
Helyi Választási Bizottság elnöke

N y á r l ő r i n c , 2010. október 14. napján.
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