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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. november
22-én 15 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Forgó Istvánné, Túri
István, Vas Ildikó és Hajagos Antal képviselők.
Távol van: Kiss Ferenc képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző.
Pap Sándor 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.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
N a p i r e nd :
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
2.) Egyebek
Pap Sándor polgármester: A napirendi pontnak megfelelően a Bursa Hungarica
Felsőoktatási ösztöndíj-pályázatok elbírálásával kapcsolatosan zárt ülést rendel el.
___________________________________________________________________
A nyílt ülés az eredetileg jelen lévő polgármesterrel és 5 képviselővel, valamint a
jegyzővel folytatódik:
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a zárt
ülés eredményét.
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására került sor. Az ösztöndíjra összesen
21 személy pályázott, ebből 18 fő „A” típusú és 3 fő „B” típus pályázatot nyújtott be.
Az „A” típusú pályázók közül 5 fő 5.000,- Ft, 11 fő 4.000,- Ft, 2 fő 3.000,- Ft, míg a
„B” típusú pályázók közül 1 fő 5.000,- Ft, 2 fő 3.000,- Ft támogatásban részesült .
2.) Egyebek
2.1.) A szennyvízberuházáshoz való hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőség
célcsoportjai számára
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Pap Sándor polgármester: A csatornázással kapcsolatos útvonal tervben szerepel
bizonyos célcsoportok esélyegyenlőségének biztosítása, azaz, hogy rá tudjanak
kötni az elkészült csatornahálózatra. A képviselő-testület ülésén ez a kérdés már
felmerült, de határozat ezzel kapcsolatosan nem született.
Az első fordulós pályázat ellenőrzése megtörtént, és az ellenőrzés lezárásához
valamint a jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges, hogy az esélyegyenlőséggel
kapcsolatosan a képviselő-testület határozatot hozzon.
Az ehhez kapcsolódó határozat-terveztet a képviselő-testület tagjai megkapták, kéri
annak elfogadását.
Túri István képviselő: Ez azt jelenti, hogy 120 hátrányos helyzetű család van,
akiknek majd segíteni kell?
Pap Sándor polgármester: A határozatban 122 lakásegység szerepel, de ez a
jelenlegi állapotot tükrözi. A határozatban szereplő kedvezmények mindegyike nem
jár mindenkinek, ebből csak valamelyiket lehet igénybe venni, vagy ítélhető meg.
Zayzon Jenőné jegyző: Ezek a kedvezmények főleg az idősekre, fogyatékosokra,
beteg emberekre vonatkoznak, akik ezt saját erejükből nem tudják elvégezni.
Pap Sándor polgármester: A határozatot úgy értelmezi, hogy a hivatal arra vállal
kötelezettsége, hogy a három kedvezményből valamelyiket biztosítja annak, aki
rászorult.
Szavazásra teszi fel az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos határozatterveztet.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
127/2010. Kt. hat.
A szennyvízberuházáshoz való hozzáférés
biztosítása az esélyegyenlőség célcsoportjai számára
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
szennyvízberuházás eredményéhez való hozzáférést az
esélyegyenlőség célcsoportjai számára a következőképpen
segíti:
Az RMT/CBA dokumentum 92%-os rácsatlakozást feltételezve
770 lakásegység csatornázásával számol, melyből az
esélyegyenlőségi feltételeket jelenleg 122 lakásegység érinti.
1) Az érintettek lakóingatlanain közmunkásokkal a földmunkák
elvégzését biztosítjuk.
2) A kivitelezővel megkötendő szerződésben 60 lakóegység
esetében díjmentesen biztosíttatja a bekötővezeték
kiépítését.
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3) A kivitelezővel megkötendő szerződésben 25 lakóegység
esetében 10% kedvezményt biztosíttat a bekötővezeték
költségéből.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Határidő: Aktualitás szerint
2.2.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 2011. évi belső ellenőrzési terve
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a Polgármesteri
Hivatal 2011. évi belső ellenőrzési tervével kapcsolatos előterjesztését tegye meg.
Zayzon Jenőné jegyző: A 2011. évi belső ellenőrzési tervvel kapcsolatos
előterjesztést a képviselő-testületi tagok megkapták. Annyival szeretné kiegészíteni,
hogy mint a testületi tagok is tudják, a belső ellenőrzési feladatokat társulásban látja
el az önkormányzat, Tiszakécske gesztorságával. Így Tiszakécske határozza meg,
hogy a belső ellenőr hány napot ellenőrizhet Nyárlőrincen. (Mellékelve az
előterjesztés).
Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés alapján a határozat-tervezet elfogadását.
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri
Hivatal 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
128/2010. Kt. hat.
2011. évi pénzügyi belső ellenőrzési
terv jóváhagyása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv.
92. § (6) bekezdése alapján a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi pénzügyi
belső ellenőrzési tervét.
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző
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Melléklet a 128/2010. Kt. határozathoz

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
Nyárlőrinc Község önkormányzatának 2011.01.01-től-2011.12.31-ig terjedő időszakra
Ellenőrizendő
Intézmény
neve

Civil szervezetek

Önkormányzat intézményei

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

Kockázat elemzés

A tervezett
ellenőrzés
tárgya

A tervezett
Ellenőrizendő Ellenőrzési
ellenőrzés célja
időszak
kapacitási
szükséglet

Az önkormányzat
A támogatási cél
által nyújtott
A támogatások
szerinti
támogatások
felhasználásnak
felhasználásának
felhasználásának
bizonylatai
ellenőrzése
szabályossága
Az igénylési és
Állami támogatások Az igénylés és
elszámolási
szabványszerű
felhasználás
esetleges hibák
felhasználása
bizonylatai
megszüntetése
Kötelezettség
vállalás,
Feltárni a helyes
utalványozás,
A gazdasági
gyakorlatot illetve
ellenjegyzés,
eredmények
az esetleges
érvényesítés,
bizonylatai
hiányosságokat
szakmai igazolás
szabályossága
A leltározás és a
felesleges
A leltározás és
Feltárni az
vagyontárgyak
selejtezés
esetleges hibás
selejtezésének
szabályzatai,
gyakorlatot
hasznosításának
bizonylatai
szabályossága

Előre nem tervezett ellenőrzés
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Ellenőrzés
típusai és
módszerei

Az ellenőrzés
ütemezése

2010. év

2 nap

Szabályszerűségi
II. negyedév
ellenőrzés

2010. év

1 nap

Szabályszerűségi
I. negyedév
ellenőrzés

2010. év

1 nap

Szúrópróbaszerű
helyszíni
III. negyedév
ellenőrzés

2010. év

2010. év
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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
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Zayzon Jenőné
jegyző
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