
  
  
  

  
  

 

 

  
  

  
  
  
  

  
NNyyáárrllőőrriinncc  KKöözzsséégg  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettéénneekk  

 

NYÍLT ÜLÉSE 

18. számú jegyzőkönyve 

(2010. DECEMBER 15.) 
 

 

 

 

 

 
 

Rendeletek: 7/2010. Ör. - 10/2010. Ör. 

Határozatok: 134/2010. - 144/2010 Kt. hat. 

Határozatok: 146/2010. -147/2010. Kt. hat.  
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N y á r l ő r i n c , 2010. december 15. napján.       2. 

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

15-én 16 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 

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 (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 n d :  

 
1.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2010. háromnegyed évi beszámolója 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
 Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
4.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
5.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 

környezet védelméről 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Egyebek 
 
1.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták a napirendi 
ponthoz kapcsolódó anyagot. (Mellékelve az írásos előterjesztés). 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
 

 
N y á r l ő r i n c , 2010. december 15. napján.       3. 

Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta az Önkormányzat 
2010. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: A testület tagjainak van-e ezzel kapcsolatosan kérdése, 
hozzászólása? Amennyiben nincs javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
2010. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

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

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2010. (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2010.(II. 18.) 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésről szóló módosított 
2/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. 
évi költségvetése 
 

bevételi és kiadási főösszegét    400.500 e/Ft 
ezen belül: 

a működési kiadást     256.952 e/Ft 
kiadásokon belül: 

személyi jellegű kiadások   71.487 e/Ft 
munkáltatót terhelő járulék   19.235 e/Ft 
dologi kiadások   75.040 e/Ft 
szociálpolitikai juttatások   23.930 e/Ft 
támogatás értékű kiadás  62.099 e/Ft 
működési hitel visszafizetés  4.181 e/Ft 
összesen: 255.972 e/Ft 
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tartalék         980 e/Ft 
felhalmozási kiadások 143.548 e/Ft 
 

összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 27 főben állapítja 
meg.” 
 
 

2. § 
 
 

A R. 1., 2., 3., 4. számú melléklet helyébe a következő új 1., 2., 3., 4. számú 
mellékletek, a 3.1, 4.1, 5., 3.2, 4.2. számú melléklet helyébe sorrendben az új 3.1., 
4.1., 5., 3.2., 4.2. számú mellékletek, végül a 4.2.1, és 4.2.2 számú melléklet helyébe 
az új 4.2.1. és 4.2.2. számú mellékletek lépnek. 
 

3. § 
 

Záró rendelkezések 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálya és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

*** 
 
 
 

7/2010. (XII.20.) ÖR. rendelet melléklete 
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2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2010. háromnegyed évi beszámolója 
 
Pap Sándor polgármester: A beszámolóval kapcsolatos anyagot a képviselő-
testület tagjai szintén megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés). Ezzel 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta az Önkormányzat 
2010. háromnegyedévi beszámolójának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 
2010. háromnegyedévi beszámolójának elfogadását. 
 

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

 
134/2010. Kt. hat. 
A 2010. háromnegyed évi beszámoló 
elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. háromnegyed évi költségvetés teljesítését 

299.274 e/Ft bevétellel és 
292.502 e/Ft kiadással  

a melléklet szerint elfogadja. 
 
 

134/2010. Kt. hat. melléklete 
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3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
 
Pap Sándor polgármester: A koncepcióval kapcsolatos anyagot a képviselő-testület 
tagja megkapták, van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás? (Mellékleve az 
írásos előterjesztés). 
Ezt a kérdést is megtárgyalta a pénzügyi bizottság, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta az Önkormányzat 
2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Szintén javasolja a képviselő-testületnek az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 

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

 
135/2010. Kt. hat. 
Az önkormányzat 2011. évi  
költségvetési koncepciója 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló előterjesztést és a tervezés további 
menetére vonatkozóan az alábbi elveket rögzíti: 
 
A 2011. évi költségvetés fő célkitűzései a következők: 
1.)     a meglévő intézmények működőképességének 

fenntartása, 
2.)     saját bevételek növelése, illetve beszedése, 
3.) az önkormányzat által hagyományosan felvállalt 

úgynevezett „önként vállalt egyéb feladatok” pénzügyi 
keretét szerény mértékben kell kialakítani, a kötelező 
feladatok elsőbbséget kell, hogy élvezzenek az önként 
vállalt feladatokkal szemben. 

4.) a költségvetésben tervezhető hiány mértékét a 
működőképesség megtartása és a hitelképesség 
jogszabályi feltételrendszerének figyelembe vételével kell 
meghatározni, 

5.) biztosítani kell a vállalt kötelezettségek és az 
adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges feltételek költségvetési fedezetét és a 
határidőben történő teljesítéseket, 

6.) az intézmények támogatásának meghatározása során 
törekedni kell a normatív támogatások feletti 
önkormányzati kiegészítések összegeinek lehetőség 
szerinti csökkentésére, az intézmények saját bevételeinek 
maximalizálására, 
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7.) a dologi kiadások esetében az egységes 5%-os 
csökkentéseket végre kell hajtani. Az intézmények dologi 
kiadásának csökkenéséből származó összeget az 
intézményi körön belül kell felhasználni intézményi 
karbantartási előirányzatok képzésére, az intézmények 
finanszírozásában meglévő egyenlőtlenségek 
csökkentésére, illetve intézményi működési céltartalék 
képzésére, 

8.) a rendelet-tervezet előkészítése során biztosítani kell a 
jogszabályi kötelezettségeken alapuló egyeztetési 
kötelezettségek teljesítését. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A kommunális adó módosításával kapcsolatos 
előterjesztést is megkapták a képviselő-testület tagjai. (Mellékelve az írásos 
előterjesztés). Mint látszik az emelés mértéke egységesen 10%, melyre azért volt 
szükség, mert a szemétszállítás díját a beszedett kommunális adó nem fedezte. Az 
emeléssel a kettő közötti különbséget próbáljuk mérsékelni. 
A helyes megoldás minden bizonnyal az lenne, ha a keletkezett háztartási szemét 
arányában a lakosság fizetné a szemétdíjat, de ez bizonyos mértékben emelné a 
lakossági terheket. A szennyvízberuházás előttünk álló feladata miatt a lakossági 
terheket egyenlőre nem célszerű emelni.  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
kommunális adó módosításának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a magányszemélyek 
kommunális adójáról szóló rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

8/2010. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE 
A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR 

MÓDOSÍTOTT  
16/2004. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata a helyi a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a magánszemélyek 
kommunális adója (továbbiakban: Kommunális adó) rendelet módosítására a 
következő rendeletet alkotja: 
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1. § 
 
 
Az Kommunális adó rendelet 2. §-a helyébe a következő új 2. §-ban foglalt 
rendelkezés lép: 
„2. § Az adó mértéke: 
a) belterületi építmény, lakásbérlemény: 17.050,- Ft, 
b) külterületi (zártkerti) építmény: 6.050,- Ft, 
c) lakásépítés céljára szolgáló telek 13.200,- Ft.” 
 
 

2. § 
 
 

Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

*** 
 
5.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: Az építményadó megemelésével kapcsolatos anyag is a 
képviselők előtt van. (Mellékelve az írásos előterjesztés).  
Az emelést szükségessé teszi, hogy az önkormányzat bevételei csökkennek, mint 
például az iparűzési adó, a kiadási oldal viszont nőni fog. Jelenleg úgy néz ki, hogy 
az iskola fenntartásának költsége jóval több lesz, mint az előző évben.  
Az előterjesztésnek megfelelően az emelés mértéke 80 Ft lenne, de a pénzügyi 
bizottság ülésén módosító javaslat hangzott el. Kéri a pénzügyi bizottság 
állásfoglalását. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság 10%-os emelést 
javasolt, így az összeg 500 Ft/m2 helyett 460 Ft/m2 lenne. 
 
Túri István képviselő: Éves viszonylatban mekkora összeget tesz ki az emelés? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A magasabb összegű emelés 2.470 e/Ft-ot jelentett volna, 
ez az alacsonyabb összeg ennek a fele lenne.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az építményadó 10%-
kal történő megemelését, mely m2-ként 460 Ft-ot jelent.  
 

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

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2010. (XII.20.) RENDELETE 
AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 

21/2006. (XII.22.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 
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Nyárlőrinc Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az építményadó (továbbiakban: 
Építményadó) módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
 
Az Építményadó 3. §-a helyébe a következő új 3. §-ban foglalt rendelkezés lép: 
 
„3. § Az adó mértéke egységesen 460,-. Ft/m2”. 
 
 

2. § 
 

Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

*** 
 
6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 

környezet védelméről 
 
Pap Sándor polgármester: A környezet védelméről szóló rendelet-tervezetet és a 
hozzá kapcsolódó előterjesztést a testület tagjai megkapták. (Mellékleve az írásos 
előterjesztés). Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

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

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2010. (XII.20.) RENEDELETE 
A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL 

 
 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló, 1995 évi LIII. tv. 46. § (1) c.) pontjában, 48. § (1) 
bekezdésében, és (4) bekezdése b.) pontjában, 58. § (1) bekezdésében, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24. § (1) b.) pontjában, a 36. § (1) bekezdésben 
foglalt felhalmozás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (1) 
bekezdésben és 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 

 
A rendelet célja 
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1. § 

 
E rendelet célja az emberi egészség és környezet megóvása érdekében segítse elő 
a környezeti elemek védelmét és megállapítsa 
- a levegőtisztaság védelmi, 
- zajvédelmi, 
- természetvédelmi előírásokat, valamint 
- az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap működését. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint 
jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy 
ideiglenes jelleggel Nyárlőrinc Község területén tartózkodnak, működnek, illetve 
tevékenységet folytatnak. 

 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed 
 a) az avar és kerti hulladék égetésére 
 b) e rendelet szabályait kell alkalmazni a helyi védelem alá vont természeti 

értékek és területek tekintetében 
c) e rendelet szabályai szerint kell eljárni az önkormányzat környezetvédelmi 
pénzügyi alapja tekintetében 

 
Fogalom meghatározások 

 
3. § 

 
E rendelet alkalmazásában  
(1) avar, kerti hulladék: a falomb, nyesedék, egyéb növényi maradványok, 
(2) háztartási fűtési tevékenység: minden olyan 500 kW névleges bemenő 

hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó 
berendezés, amely egy, vagy több család mindennapi fűtési igényét szolgálja, 

(3) helyi jelentőségű védett természeti terület: olyan védett természeti terület, melyek 
védettségét helyi rendelet vagy határozat állapította meg és azt az önkormányzat 
helyi rendelettel fenntartotta, 

(5) rendezvény: kizárólag sport, szórakoztató vagy kulturális célból előre 
meghatározott helyen és időben, szervezett formában megtartandó összejövetel, 
valamint ünnepség. 

 
Levegőtisztaság-védelem 

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok 
4. § 

 
(1) Avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálással talajerő utánpótlás céljára 

kell hasznosítani.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti célra szükségtelen avart és kerti hulladékot október 1-je 

és április 30.-a között az alábbi szabályok szerint lehet égetni. 
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 Az égetést szélcsendes időben kizárólag pénteki és szombati napokon 9 és 17 
óra között lehet végezni. 

(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az 
égetés a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem 
okoz. 

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 
gondoskodni. 
(5) Közút és vasút szélétől 50 méteren belül avart és kerti hulladékot nyílt téren 
égetni tilos. 
(6) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más háztartási, illetve ipari 

jellegű hulladékot (műanyag, gumi, PVC, stb.). 
(7) A település olyan részén, ahol az (1) bekezdés szerinti hasznosítás nem oldható 

meg és az égetés is tilos; avart kerti hulladékot háztartási hulladékok gyűjtésére 
szolgáló edényzetbe kell gyűjteni.  

 
A háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 

szabályok 
 

5.§ 
 

(1) Az 500 kW hőteljesítmény alatti, egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, 
valamint minden egyéb nem lakossági szükségletet szolgáló140 kW 
hőteljesítmény alatti tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó 
berendezéseiben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot 
szabad égetni. 

(2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. 
égetni tilos. 

 
Zajvédelem 

Működéssel kapcsolatos szabályok 
 

6. § 
 

(1) Környezeti zajt előidéző üzemi, vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan az 
üzemeltető a 284/2007. (X. 29.) Korm. rend 10. §-a szerint köteles eljárni a 
tevékenység megkezdése előtt. E rendelet tartalmazza a határérték túllépésével 
kapcsolatos szabályokat és szankciókat. 

(2) A település egésze számára jelentős, hangosítással járó szabadtéri alkalmi 
rendezvény külön előzetes bejelentés alapján időkorlátozás nélkül tartható 
amennyiben az a környék lakóinak nyugalmát nem zavarja. 

 
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

 
7. § 

 
(1) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) az önkormányzat 

működési területén az alábbi feladatok ellátására szolgáló, elkülönített pénzalap: 
- az épített és természetes környezeti értékek megőrzése, 
- a környezeti ártalmak megelőzése, 
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- a környezetvédelmi intézkedések végrehajtása, helyi jelentőségű védett 
természeti területek, értékek megóvása fenntartása,  

- környezetvédelmi szemléletformálás segítése. 
(2) Az Alap pénzeszközeit az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell 

kezelni. 
(3) Az Alapot a bevételi források és kiadások szerint kell nyilvántartani. 
 

Az alap bevételi forrásai 
 

8. § 
 

Az Alap bevételi forrásai: 
(1) Az önkormányzat területén a Környezetvédelmi Felügyelőség által jogerősen és 

végrehajthatóan kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a (zaj- és rezgés-, 
légszennyezési-, veszélyes hulladék- és szennyvízbírság, az 1995. évi LIII. tv. 58. 
§ (2) b./ pontja alapján). 

(2) Az önkormányzat I. fokú környezetvédelmi hatósági jogkörében jogerősen és 
végrehajthatóan kiszabott bírságok teljes összege (természetvédelmi, zaj- és 
rezgésvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási bírság) az 1996. 
évi LIII. tv. 80. § (4) b.) pontja, valamint 1995. évi LIII. tv. 57. és 58. § (2) a) pontja 
alapján. 

(3) Önkormányzati költségvetési juttatás. 
 

Alap felhasználása 
 

9. § 
 

Az Alapból megvalósítandó célok: 
(1)  Levegőtisztaság-védelem (pl. környezetvédelmi hatósági feladatok 

színvonalának javítása, stb.). 
(2) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudat-formálás; lakosság 

részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési 
akciók. 

(3) Helyi jelentőségű védett természeti területek, értékek megőrzése, eredeti 
állapotuk helyreállítása, fenntartása. 

(4) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, 
fásítás. 

(5) Allergiát okozó növények elleni védekezés. 
(6) Egyéb környezet védelmét elősegítő tevékenység. 
 

Rendelkezés az Alappal 
 

10. § 
 

(1) A települési Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról átruházott 
hatáskörben a mindenkori polgármester dönt.  

(2) Az Alap felhasználásáról a döntést hozó polgármester tájékoztatást ad a 
Képviselő-testület részére minden évet követően a költségvetési beszámolóban. 

 
A rendelet betartásának ellenőrzése és szabálysértési rendelkezések 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
 

 
N y á r l ő r i n c , 2010. december 15. napján.       34. 

 
11. § 

 
(1) Aki avar és kerti hulladék égetését nem e rendelet előírásainak megfelelően 

végzi, „avarégetés helyi szabályainak megszegése” szabálysértést követ el és 
30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetőjével szemben a 
jegyző jár el. 

 
Záró rendelkezések 

 
12. § 

 
E rendelet 2011. január 1.-én lép hatályba. 
 

*** 
 
7.) Egyebek 
 
7.1.) Mezőőri szolgálat 
 
Pap Sándor polgármester: Egy korábbi testületi ülésen és a Pénzügyi Bizottsági 
ülésen is felmerült a mezőőri járulék bevezetése. Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, 
hogy a mezőőri járulékkal kapcsolatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A mezőőri járulék bevezetésének elvi akadálya nincs. A 
mezőőr fenntartási költségeinek – kivéve állami támogatás – összegét a 
mezőgazdasági rendeltetésű terület nagyságára kell szétosztani. A művelési 
áganként m2-re meghatározott összeg képezi a járulék alapját.  
Azonban alapvetően kell figyelembe venni, hogy a költségek földhasználókra való 
áthárítása a mezőőri tevékenység iránt fokozott elvárással párosul.  
Itt szembetűnő, hogy a feladathoz a nyárlőrinci egyetlen mezőőr kevés. Minimum 
kettő, saját gépjárművel rendelkező mezőőr beállítására lenne szűkség. 
A megkérdezett kollegák közül egyedül Jánoshalmán volt bevezetve a mezőőri 
járulék, de a későbbiek folyamán ott is elvetették, mert be kellett szerezni egy 
számítógépes programot, a Földhivataltól egy földtulajdoni és földhasználati adatsort, 
valamint még egy 4 órás résfoglalkozású személyt be kellett állítani, aki díjak 
előírásával és beszedésével foglalkozik és így már nem érte meg.  
 
Pap Sándor polgármester: A mezőőri járulék bevezetését nem javasolja, de 
mindenképpen meg kellene találni annak a lehetőségét, hogy a földtulajdonosok, 
földhasználók a külterületi utak karbantartását elvégezzék.  

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

 
136/2010. Kt. hat. 
Mezőőri járulék bevezetése 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy nem kíván élni a mezőőri járulék bevezetésének 
lehetőségével. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
7.2.) Falukarácsony megrendezése 
 
Pap Sándor polgármester: Az Adventi gyertyagyújtáshoz és a Falukarácsony 
megrendezéséhez szükséges anyagi támogatás biztosításához kéri a képviselő-
testület támogatását. A gyertyagyújtáshoz 80 e/Ft, az ünnepi műsor megtartásához, 
melyre 2010. december 19-én kerül sor, 320 e/Ft támogatást kér, mely 
összességében 400 e/Ft. Javasolja a támogatás odaítélését az általános tartalék 
terhére. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a támogatás 
odaítélését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Adventi 
gyertyagyújtáshoz és a Falukarácsony megrendezéséhez 400 e/Ft támogatás 
biztosítását, az általános tartalék terhére. 
 

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

 
137/2010. Kt. hat. 
Falukarácsony megrendezése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi 
Adventi gyertyagyújtási ünnepségek és a december 19-én 
megrendezésre kerülő Falukarácsony ünnepségre 400 e/Ft 
támogatást biztosít, az általános tartalék terhére. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
7.3.) ifj. Varga Imre tiszteletdíja 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek ifj. Varga Imre részére 
30 e/Ft tiszteletdíj biztosítását, a Szüreti felvonulás valamint a Népzenei találkozó 
rendezvényének megszervezéséért. Az összeget az általános tartalék terhére 
biztosítja az önkormányzat. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta ifj. Varga Imre részére 
30 e/Ft tiszteletdíj biztosítását. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek ifj. Varga Imre részére 
30 e/Ft tiszteletdíj biztosítását, az általános tartalék terhére. 
 

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

 
138/2010. Kt. hat. 
Ifj. Varga Imre tiszteletdíjban 
való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy ifj. Varga Imrét a Szüreti Felvonulás valamint a Népzenei 
találkozó eredményes lebonyolításában való közreműködéséért 
nettó 30 e/Ft tiszteletdíjban részesíti, az általános tartalék 
terhére. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
7.4.) Bánföldiné Szomjú Gabriella tiszteletdíja 
 
Pap Sándor polgármester: Szintén javasolja a képviselő-testületnek Bánföldiné 
Szomjú Gabriella részére 50 e/Ft tiszteletdíj biztosítását, az Október 23-ai valamint a 
Falukarácsony ünnepségének megszervezéséért. Ezt az összeget is az általános 
tartalék terhére biztosítja az önkormányzat. 
 
A pénzügyi bizottság ezt a kérdést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta Bánföldiné Szomjú 
Gabriella részére az 50 e/Ft tiszteletdíj biztosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Bánföldiné Szomjú 
Gabriella részére 50 e/Ft tiszteletdíj biztosítását, az általános tartalék terhére. 
 

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

 
139/2010. Kt. hat. 
Bánföldiné Szomjú Gabriella 
tiszteletdíjban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy Bánföldiné Szomjú Gabriellát az Október 23-ai valamint a 
Falukarácsony ünnepségének lebonyolításában való 
közreműködéséért nettó 50 e/Ft tiszteletdíjban részesíti, az 
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általános tartalék terhére. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
7.5.) 131/2010. Kt. határozat módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt ülésen a képviselő-testület módosította a 
64/2010. Kt. határozatát, miután az OTP Bank az akadálymentesítéshez szükséges 
5 millió forint beruházási hitel és a csatornázáshoz szükséges 20 millió forint 
beruházási hitel felvételét együttesen kezeli, ezért szükség volt fedezetként a 
Művelődési Ház bevonására is. Az akkori határozatban három év türelmi időt kért az 
önkormányzat a visszafizetés megkezdésére. Az OTP Bank értesítette az 
önkormányzatot, hogy a türelmi időt 2012. március 30-áig adják meg. Ennek 
tükrében a 131/2010. Kt. határozat módosítása vált szükségessé, a türelmi idő 
módosulása miatt. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a határozat 
módosításával. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a mellékelt határozat-
tervezet szerint a 131/2010. Kt. határozattal módosított 64/2010. Kt határozat 
módosítását. 
 

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

 
140/2010. Kt. hat. 
Hitelfelvétellel kapcsolatos 131/2010. Kt. határozattal 
módosított 64/2010. Kt. határozat módosítása 
(egybefoglalt szöveggel) 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5.000.000,- Ft beruházási hitelt vesz fel 8 éves futamidőre – 
mely hitel visszafizetése 2012. március 30. napjáig tartó 
türelmi időt követő napon kezdődik – a Lakiteleki Eötvös 
Iskola Nyárlőrinci Buzás János Általános Iskolai 
Tagintézménye akadálymentesítéséhez és a Sportcsarnok 
tetőfelújításához. 

2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében a felvett hitel 
és járulékai – a futamidő alatt – betervezésre kerülnek. 

3) Az önkormányzat a hitel fedezetére a nyárlőrinci 199 hrsz-ú 
Alkotmány utca 11. lakóház és udvar ingatlant, valamint a 
nyárlőrinci 455 hrsz-ú Dózsa György utca 9. szám alatti 
Művelődési Ház ingatlant bevonja. 
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4) Felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt-nél 
történő hitel felvételére, a jegyző ellenjegyzése mellett.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: azonnal 
 
7.6.) Művelődési Ház bérleti díjának megemelése 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztésből láthatják, 
hogy a díjak utoljára 2007-ben voltak emelve. (Mellékelve az írásos előterjesztés). 
A mostani emelés mértéke 20%-os, melyet 2011. január 1-től kellene alkalmazni. 
Kéri a Képviselő-testülettől a határozat-tervezet alapján a bérleti díjak emelésének 
elfogadását. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Művelődési 
Ház bérleti díjának megemelését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Művelődési Ház 
bérleti díjának 20%-kal történő megemelését. 
 

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

 
141/2010. Kt. hat. 
Művelődési Ház bérleti díjának megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Művelődési Ház bérleti díját 2011. január 01-től az alábbiakban 
állapítja meg: 
 
Nyári időszak április 16-tól-október 15-ig 
 
Előtér alkalmanként(4 óra)     4.200,- Ft 
Nagyterem alkalmanként(4 óra)      8.400,- Ft 
Lakodalom alkalmanként   30.000,- Ft 
Disco alkalmanként    26.400,- Ft 
 
Téli időszak október 16-tól-április 15-ig 
 
Előtér alkalmanként(4 óra)     6.600,- Ft 
Nagyterem alkalmanként(4 óra)  13.200,- Ft 
Lakodalom alkalmanként   42.000,- Ft 
Disco alkalmanként    36.000,- Ft 
Felelős: Pap Sándor polgármester 
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Zayzon Jenőné jegyző 
 
7.7.) A polgármester helyettesítése a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 

ülésein 
 
Pap Sándor polgármester: A Kecskemét és Térsége Társulásban Nyárlőrinc 
települést a polgármester képviseli. A polgármester akadályoztatása esetére állandó 
helyettesítéséről kell gondoskodni a képviselőtestületnek, mely feladatot eddig a 
jegyző asszony látott el. Az önkormányzatot önkormányzati képviselő képviselheti, 
ezért  javasolja, hogy a képviselő-testület Tormási Zoltán alpolgármestert bízza meg 
a polgármester állandó helyetteseként. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási Zoltán 
alpolgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
142/2010. 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 a miatt a 
szavazásból nem zárja ki. 
 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási Zoltán 
alpolgármestert bízza meg a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásban a 
polgármester helyetteseként.  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
 
143/2010. Kt. hat. 
Pap Sándor polgármester helyettesítése 
a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásban 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Tormási Zoltán alpolgármestert, hogy a polgármester 
akadályoztatása esetén, a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulásban Nyárlőrinc Község Önkormányzatát állandó 
helyettesként képviselje. 
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7.8.) Közfoglalkoztatás társulásban történő ellátása 
 
Pap Sándor polgármester: Előzetes tájékoztatás alapján 2011-ben a Nemzeti 
Közfoglalkoztatási Program keretében valósul meg a közfoglalkoztatás. Az „Út a 
munkához’” program 2010. december 31-ével megszűnik. 2011-ben a 
közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg, 
valamennyi közfoglalkoztatási formához kapcsolódó támogatás pályázati úton 
hívható le. A Kistérség és az önkormányzatok között megkötött megállapodásban 
foglaltak a jövő évi közfoglalkoztatás várható előírásainak nem felel meg. Várhatóan 
még ez év végén kiírásra kerülnek a pályázati felhívások annak érdekében, hogy a 
jövő év elején zökkenőmentesen elinduljon a közfoglalkoztatás. A megállapodásban 
az önkormányzat a megbízza a Társulást, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban 
pályázatot nyújtson be.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a megállapodás alapján a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 

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

 
144/2010. Kt. hat. 
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok 
benyújtására vonatkozó megállapodás 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
melléklet szerint elfogadja a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulással kötendő megállapodást – a 2011-ben megvalósuló 
közfoglalkoztatás tárgyában – és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
 

144/2010. Kt. hat. melléklete 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

amely létrejött egyrészről Nyárlőrinc Község Önkormányzat (cím: 6032 Nyárlőrinc, 
Dózsa Gy. u. 34. sz. ) továbbiakban: Önkormányzat) képviseli: Pap Sándor 
polgármester, mint megbízó 
másrészről a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1., továbbiakban: Társulás) képviseli: Dr. Zombor Gábor elnök, mint 
megbízott között az alábbiak szerint: 

Preambulum 
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A Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkára által 
kiadott tájékoztató szerint 2011. évtől kezdődően a közfoglalkoztatás eddigi 
rendszerét a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel. 
Ennek következtében módosulnak a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok, 
valamint átalakulnak a közfoglalkoztatási formák. 
A jövőben pályázat keretében válnak igényelhetővé a támogatások. 
 

A megállapodás tárgya, hatálya 
 

1. Az Önkormányzat megbízza a Társulást, hogy helyette és nevében - az 
önkormányzati fenntartású intézmények munkaerő-igénye alapján - a Nemzeti 
Közfoglalkoztatási Programban való részvétel érdekében pályázatot nyújtson 
be, támogatói, illetve hatósági szerződést kössön.  

2. Felek rögzítik, hogy a 2011. évben hatályos jogszabályok ismeretében, 
legkésőbb a pályázat pozitív elbírálása esetén annak kihirdetését követő 15 
munkanapon belül, a közfoglalkoztatás lebonyolításával összefüggő feladatokat 
külön megállapodásban rögzítik. 

3. Jelen megállapodás visszavonásig érvényes. 

E megállapodást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt határozatukkal elfogadták, és felhatalmazták képviselőiket az aláírásra. 
 

*** 
 
Pap Sándor polgármester: A következőkben lakásvásárlási támogatási 
kérelemtárgyalása   kerül napirendre, ezért 17 órakor zárt ülést rendel el. 
 
___________________________________________________________________ 
 
A nyílt ülés az eredetileg jelen lévő polgármesterrel és 5 képviselővel, valamint a 
jegyzővel 17,15-kor folytatódik: 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a zárt 
ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen a lakásvásárlási támogatással kapcsolatos 
kérdés került napirendre, ahol a képviselő-testület egy fő részére ítélt meg 250 e/Ft 
támogatást. 
7.9.) Közvilágítás és buszmegálló létesítésére lakossági kérelem 
 
Pap Sándor polgármester: A Nyárlőrinci-szőlőknél élő külterületi lakosoktól érkezett 
az önkormányzathoz kérelem közvilágítás és buszmegálló létesítésére. A 
közvilágítást a vasúti megálló és a 44-es számú főút közötti szakaszára a 
buszmegállót pedig a 44-es számú főút 14-es kilóméteréhez szeretnék.  
Kérésüket azzal indokolják, hogy több kisgyermekes család él a környéken, akik a 
tömegközlekedést használják, a felnőttek pedig dolgozni járnának. A gidres-gödrös 
úton pedig a sötétben nagyon nehezen tudnak közlekedni és a közvilágítás javítaná 
a közbiztonságot is. A közvilágítás létesítését Nyárlőrinc és Kecskemét közötti 
határútra kérik, mely szintén Kecskemét közigazgatási területéhez tartozik.  
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A kérelem 21 fő felnőttet és 11 gyermeket érint, melyből a lakcím alapján 3 gyermek 
és 8 felnőtt nyárlőrinci. 
Amennyiben a közvilágítást nézzük, az út hosszától függően legalább 10-12 oszlop 
elhelyezésére lenne szükség, ami több millió forint. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Miután nagyjából az érintett lakosok fele nyárlőrinci, fele 
pedig kecskeméti a megvalósítás és a fenntartás költségei is ilyen arányban terhelné 
a két települést. A képviselő-testületnek döntenie kell abban, hogy az önkormányzat 
költségvetése elbír-e ekkora kiadást, elkötelezheti-e magát, részletesebben 
foglakozzunk-e a terveztetéssel? 
 
Vas Ildikó képviselő: Amennyiben a határútról van szó, véleménye szerint az 
Kecskeméthez tartozik.  
 
Pap Sándor polgármester: Valószínű, hogy már oda is beadták a kérelmet, mert 
maga az út Kecskemét városáé. A levélben az is szerepel, hogy már évekkel ezelőtt 
kérték a buszmegálló létesítését. 
 
Forgó Istvánné képviselő: A Nyárlőrinci Önkormányzattól kérték a buszmegálló 
létesítését? 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Nem, akkor a Volánhoz fordultak a kérelmükkel, 
de anyagi fedezet hiányában akkor sem valósult meg.  
 
Pap Sándor polgármester: Miután maga a határút nem Nyárlőrinchez tartozik, így 
el sem járhatunk ebben az ügyben. 
 
Túri István képviselő: Erről a tényről tájékoztatni kell a kérelmezőket is, hogy 
Kecskemét városhoz kell fordulniuk miután közigazgatásilag az út oda tartozik. 
 
Pap Sándor polgármester: Annyit lehetne esetleg tenni, hogy amennyiben 
Kecskemét helyt adna a kérelmüknek, a Nyárlőrinci lakosoknak – ha közmű 
hozzájárulást kell fizetniük – megpróbál segíteni az önkormányzat. A mostani 
kérelmüket pedig továbbítani kell Kecskemét Városához. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a közvilágítás és 
autóbusz megálló létesítésére beadott kérelem elutasítását. 
 

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

 
146/2010. Kt. hat. 
Közvilágítás és buszmegálló létesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Nyárlőrinci-szőlőknél élő lakosok kérelmét – mely a 
Kecskemét-Nyárlőrinc határúton kb. 1,2 km hosszú közvilágítás 
és a 44-es főút 14 km-énél autóbusz megálló létesítésére 
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vonatkozik - az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel nem 
tud hozzájárulni. 
 

 
7.10.) Állatmázsa és állat-mázsálóhely bérbeadása 
 
Pap Sándor polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően javasolja az 
állatmázsáló hely és állatmázsa bérbeadását és a mérlegelési díjak megállapítását. 
Az ezzel kapcsolatos kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat.  
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az állatmázsa térítésmentes bérbeadását valamint a mérlegelési díjakat. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az állatmázsa térítés 
mentes bérbeadását 2012. december 31-ig, valamint a mérlegelési díjak elfogadását. 
 

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

 
147/2010. Kt. hat. 
Állatmázsáló bérbeadása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

74/2010. határozatban foglalt ígérvény alapján megkötött 
475/24 hrsz-ú ingatlanon lévő állatmázsáló-hely Molnár 
Melinda Nyárlőrinc, Árpád utca 19. szám alatti lakos részére 
való bérbeadását a közüzemi költségek viselése mellett a 
mellékelt szerződés alapján jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület bérleti díj mentességet biztosít a 
szerződés 2012. december 31-ig szóló időtartama alatt. 

3.) A Képviselő-testület az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-
ában biztosított ármegállapítási jogkörében a következő 
mérlegelési díjakat állapítja meg Áfa nélkül: 

         szarvasmarha          1.000,-. Ft/db, 
         sertés                           150,- Ft/db, 
         juh, kecske                    50,- Ft/db. 

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

Kmf. 
 
 
 
 

 Pap Sándor  Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


