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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 29-

én 12 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Vas Ildikó és 

Forgó Istvánné képviselők. 
 
Távol van: Kiss Ferenc, Hajagos Antal 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 (5) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2010. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. 

éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági 
programja 2011-2014. évekre 

4.) Intézmények fűtéskorszerűsítése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) A 44-es számú tőút melletti buszmegállók közvilágítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó 
közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

8.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2010. évi zárszámadása 
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Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták a napirendi 
ponthoz kapcsolódó anyagot. (Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli 
kiegészítést nem kíván tenni. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az önkormányzat 2010. évi zárszámadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben kérdés nem merül fel, kéri a képviselő-
testülettől az önkormányzat 2010. évi zárszámadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2011. (V. 2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a könyvvizsgáló, a 
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
(1) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként a 3. számú, kiadási 
feladatonként a 4. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá: 

 
  Kiadások főösszege 286.334 e Ft  
  Bevételek főösszege 302.037 e Ft  
  Költségvetési többlet   15.703 e/Ft 

 
(2) Az engedélyezett állományi létszám 27 fő, az átlagos statisztikai állományi 

létszám 26 fő. 
 

2. § 
 

A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti 
megbontását az 1., 2., 3., 3.1., valamint a 3.2. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

3. § 
 

Az 1. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket a 3.1. számú 
melléklet tartalmazza. 
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4. § 
 

A Képviselő-testület a 2010. évi kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2. 
és a 4. számú mellékletek szerint fogadja el. 
 

5. § 
A 4. §-ban megállapított kiadások közül az intézményi kiadásokat a 4.1. számú 
melléklet tartalmazza. 
 

6. § 
 

A Képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 3.2. számú, a kiadásokat a 4.2.1. 
és a 4.2.2. számú mellékletek szerint fogadja el. Az UNIO-s támogatásokkal 
megvalósuló felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 5. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

7. § 
 

(1) Az önkormányzat 2010. év december 31-i állapot szerinti vagyonát /mérlegét/ a 
13. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

(2) Az önkormányzat vagyonállapotának összesítését a 14., 14.1., 14.2. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

 
8. § 

 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési pénzmaradványát 
14.501 e/Ft összeggel a 15. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 

9. § 
 

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 

10. § 
 

Az önkormányzat 2010. évi adósságállományát a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 

11. § 
 
Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a 16. 
számú melléklet tartalmazza. 
 

12. § 
 

A könyvvizsgálathoz szükséges egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés 
valamint a pénzmaradvány kimutatást a képviselőtestület a 17., 18., és a 19. számú 
mellékletek szerint fogadja el. 
 

13. § 
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Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 

14. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 

*** 
 
2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. 

éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentése 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
(Mellékelve az írásos anyag). Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést 
nem kíván tenni. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az önkormányzat 2010. éves belső ellenőrzési jelentését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az anyaghoz 
kapcsolódó határozat-tervezet elfogadását. 
 

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

 
37/2011. (V. 2.) Kt. határozata 
A 2010. évi belső ellenőrzési 
jelentés elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: azonnal 

 
3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági 

programja 2011-2014. évekre 
 
Pap Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. 
(Mellékleve az írásos előterjesztés). Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. Szeretné megköszönni a jegyző asszony kiemelkedő 
munkáját a terjedelmes anyag elkészítésével kapcsolatban. 
A Gazdasági programmal kapcsolatos előterjesztést a pénzügyi bizottság is 
megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
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Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az önkormányzat Gazdasági programját. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
Gazdasági programjának elfogadását. 
 

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

 
38/2011. (V. 2.) Kt. határozata 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
gazdasági programja 2011-2014.évekre 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programját 
azzal fogadja el, hogy a legfontosabb feladat a 
szennyvízcsatorna projekt pályázat megnyerése és sikeres 
végrehajtása. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

1. melléklet a 38/2011. (V. 2.) Kt. határozathoz 
 

 
N Y Á R L Ő R I N C  

 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI PROGRAMJA 

2011-2014. évekre 

Összeállította: 

Pap Sándor polgármester irányításával 

Zayzon Jenőné jegyző 

 

 
Bevezetés 
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A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. §-ban megfogalmazott kötelezés alapján került sor.  

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 
ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint 
működjön, fejlődjön. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban 
meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a 
település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.  

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:  

- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései,  

- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, 
elvárásai, elképzelései,  

- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott 
elképzelések, igények,  

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.  

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek 
két irányba is koncentrálnia kell:  

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről  

- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.  

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes 
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat 
segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.  

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a 
Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont.  

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, 
évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van  

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve  

- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, 
illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.  

 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 
 
 

1. A település helyzetének feltérképezése  
 
1.1 Gazdasági környezet 
 
Nyárlőrinc község igazgatási területe 6.636 ha. A község Bács-Kiskun Megye Kecskeméti 
térségéhez tartozik. 
A térség gazdaságának leghangsúlyosabb ágazata a mezőgazdaság és ahhoz kapcsolódó 
feldolgozó ipar. 
 
A községben működő vállalkozások száma: 110 db 1000 főre jutó vállalkozás száma 56. Az 
1000 lakosra jutó vállalkozások a megyében: 167 db, az országban: 157 db. 
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A vállalkozások száma tehát az átlag alatti. A kis és középvállalkozások gyarapodásának 
előmozdítása az elsődleges területfejlesztési feladatok között van. 
 
A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése 
 
Múltbéli és jelenlegi helyzet: Kecskemét és térsége viszonylag kevés veszteséggel vészelte 
át a gazdasági-társadalmi átalakulást. A mezőgazdasági termelés – felvásárlás – feldolgozás 
– értékesítés láncolata eléggé kiépült, több vállalkozásnak jelentős exportkapcsolata is van. 
A térségben – döntően Kecskeméten – jelentős számban és termeléssel képviseltetik 
magukat más iparágak is. Több nagy létszámú vállalkozás működik. 
Az építőipar minden ága megtalálható a tervezéstől a magas- és mélyépítésen át a szakipari 
tevékenységekig. A kiskereskedelmi üzleteken kívül vannak nagykereskedelemre és 
külkereskedelemre szakosított vállalkozások is. 
A térség jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, a 44. számú főút, a tervezett M44 és 
M8 gyorsforgalmi utak építése – révén a nemzetközi forgalomba is bekapcsolódik. Ezt a 
vállalkozások is igyekeznek hasznosítani, többen fuvarozásból, szállítmányozásból szerzik 
bevételüket. A közúti és a vasúti kapcsolatok kedvező helyzetet teremtenek a térségnek, a 
könnyű elérhetőség vonzó hatást gyakorol újabb vállalkozások megtelepedésének is. 
 
A turizmus helyzete és lehetőségei 
 
Adottságok: A turizmus jelentősége a lehetőségekhez képest szerény, a helyi lakosság 
megélhetésében ma még alig, vagy nincs szerepe. A turisztikai lehetőségek, adottságok 
összehangolásával, szervezésével, fejlesztésével egy sajátos, egyedi arculat kialakításával 
azonban a turizmus a térség egyik számottevő gazdasági ágazatává fejleszthető. 
 
A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitöltési irányai 
 
- kedvező és fejlődő közlekedési-forgalmi helyzet, közút- és vasút-korszerűsítési igények 
- környezeti érzékenység, értékek: a különleges tanyás településrendszer, s annak építészeti 

és tájértékei. 
 
A gazdaság eltartó képessége, viszonylag magas színvonalú agrárium 
 

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai társadalom 
gazdasági, társadalmi, szociális és kulturális helyzetének számottevő javítása 
kulturális tradíciók, oktatás és közművelődés 

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, a képzettségi szint javítása, 
szervesebb kapcsolódás a térségen belül, s közösen az európai vidékfejlesztési térségekhez 
 
A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai 
 
A nemzetközi jelentőségű főközlekedési út- és vasútvonal regionális jelentőségű hatásainak 
kihasználása. 
A térség természeti értékeinek szigorú védelme, a tájgazdálkodás szorgalmazása, részleges 
erdősítések, a vízhiány nagytérség szintű feloldása. A térség – bizonyos programok 
tekintetében sajátos – összehangolt fejlesztése. 
 
A kistérségi stratégia fejlesztés céljai 
 
A településközi – térségi szemléletű tervezési-fejlesztési irányultságú együttműködés 
fokozása, különös tekintettel a térség kedvező alapadottságaira, s viszonylag 
kiegyensúlyozott helyzetére. 
A sokoldalú adottságokkal rendelkező mezőgazdaság minőségi fejlesztése, a bedolgozó 
jellegű kis- és középüzemi méretű vállalkozói gazdaság diverzifikálása (piacra való 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. április 29. napján. 

8. 

felkészítése). 
A térség egészére kiható idegenforgalmi, oktatási, kulturális, egészségügyi 
szervezetfejlesztések, speciális képzési és átképzési programok beindítására. 
 
Fejlesztési prioritások 
 
A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre 
 Első prioritás: 
A természet- és környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a természetvédők, a 
víz- és hulladékgazdálkodók, a mezőgazdasági termelők, a vállalkozások és az 
önkormányzatok között tájvédelmi alapú fejlesztési programok kidolgozására. 
 Második prioritás: 
Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra, a fejlesztendő élelmiszergazdaságra és a közlekedési pozíciókból 
következő szolgáltatásokra. 
 Harmadik prioritás: 
A távlatban tovább javuló tranzitszerepkör még erőteljesebb kihasználása 
Kommunikációs és informatikai fejlesztések 
Közös települési és kistérségi marketing megteremtése 
 Negyedik prioritás 
Professzionális kistérségi fejlesztő-tervező-menedzser iroda létrehozása 
 Ötödik prioritás 
A szakoktatási, átképzési, tanácsadási lehetőségek továbbfejlesztése 
A sokszínű helyi társadalom identitásának fejlesztése, összekapcsolva az 
idegenforgalommal. 
 
1.2 Népesség 
 
Nyárlőrinc község összességében veszített a népességből az 1960-tól 2000-ig terjedő 40 
évben. A népesség csökkenésének mértéke az országos értéknél kisebb, de folyamatosan 
csökkenő tendenciát mutat. 
 
Demográfiai adatok 1960-2010 
 

Tárgyév Népesség 

1960 2802 
1970 2576 
1990 2390 
2001 2392 
2005 2419 
2006 2409 
2007 2436 
2008 2416 
2009 2380 
2010 2342 

 
A tendenciából következően a község távlati népességszáma 2014-re 2282 főre csökken. 
 
1.3 Település területe, térbeli szerkezete 
 
Az igazgatási terület a táji, természeti adottságokat követő szerkezet és területhasználat 
határozza meg. A területhasználási elemek: szőlő, gyümölcsös, szántó, erdő és 
gyepterületek mozaikosan jelennek meg, de tájkarakterek kirajzolódnak. Az északi rész 
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jellemzően erdősödött, szőlőkkel, gyümölcsösökkel, szántókkal vegyes tanyás térség. A déli 
részen nagyobb arányban találhatóak szántók és természetes gyepek. A szőlő gyümölcsös 
területek a szántó és erdő területek javára folyamatosan csökkennek. 
 
Az igazgatási terület meghatározó eleme a kelet-nyugat irányú 44. sz. főút és a vele közel 
párhuzamos Kecskemét-Kunszentmárton vasútvonal, valamint az észak-nyugat irányú Alpár-
Nyárlőrinc csatorna. 
 
A belterület és a tanyás terület arányos fejlesztése biztosítandó a településrendezéssel és az 
építési szabályozással. 
Belterület fejlesztése a meglévő településszerkezet továbbfejlesztésével történhet. A 
fejlesztések minimális mértékben a meglévő belterületen belül, valamint annak 
kiterjesztésével biztosíthatóak. 
 
2. Fejlesztési lehetőségek 
 
2.1 Lakásfejlesztés 
 
A település meghatározó, legjellemzőbb felhasználása a lakóterület. 
Lakásállomány alakulása az alábbi 
 
Év Lakás belterület 

(db) 
Lakás külterület 

(db) 
2010 780 152 
 
A belterületi településkarakter meghatározói a lakóterületi beépítésnek. Ezért a lakóterületi 
építési szabályozás a beépítési sajátosságok, a hagyományos településszerkezet 
megtartásának eszköze lehet. 
 
A lakóterület-fejlesztést új belterületi lakóterület kijelölésével kell biztosítani a belterület keleti 
és nyugati fejlesztésében. 
 
2.2. Intézményfejlesztés 
 
Az intézményellátás minőségi és mennyiségi színvonala minden település számára 
meghatározó jelentőséggel bír. Az intézményellátással kapcsolatos fontos körülmény, hogy 
egyes intézményfajták esetében az önkormányzatot ellátási felelősség terheli, más 
(vállalkozói típusú) intézmények esetében pedig csak szervező, irányító közvetett szerepet 
játszik az ellátás biztosításában. 
Az első csoportba tartozó oktatási-, nevelési, szociális és egészségügyi intézmények 
esetében indokolt az ellátás norma szerinti méretezés. 
A település 2400 fős népességszámából következően az alábbi intézményi kapacitásokat 
kell biztosítani: 
 
1) Óvoda: 100 fh, tervezési norma szerint 1000 főre 40 férőhely szükséges, tehát elégséges. 
2) Iskola: 12 tanterem, tervezési forma szerint 1000 főre 4 tanterem biztosítandó, tehát 
elégséges. 
3) Orvosi rendelő: 1 munkahely háziorvos (vegyes), 1 munkahely fogorvos, 1 munkahely 
gyerekorvos (rész). 
 
Vállalkozói típusú intézmények esetében a kereslet- kínálat és területi alkalmasság a 
meghatározó tényező az ellátás alakulásában. Ide soroltak a kereskedelmi, vendéglátó és 
szolgáltató létesítmények. 
 
2.3. Gazdasági területek fejlesztése 
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Nyárlőrinc gazdasági szerepvállalása a mezőgazdasághoz, a mezőgazdasági 
feldolgozáshoz köthető. 
Gazdasági célú épületek belterületen (akár lakóépületekkel vegyesen is) elhelyezhetőek, de 
a lakásokra és intézményekre előírt környezetterhelési határértéket be kell tartani. 
 
Külterületen majorságok kialakításának lehetőségét biztosítani kell. 
A külterjes mezőgazdasági épületek számára nem feltétlenül szükséges gazdasági 
területet kijelölni, amennyiben azok a telek kis beépítettsége (max 3%) mellett, illetve nagy 
birtokközpontként megvalósíthatóak. 
 
2.4. Zöldterület-fejlesztés 
 
Belterületi zöldterület-fejlesztés elemei az alábbiak lehetnek: 
- utcafásítások 
- közparkok 
- beépítést és egyéb védelmet szolgáló zöldterületek, kiemelt jelentőséggel az utak menti 
fasorok. 
A lakások, intézmények és üzemek telkeire a reálisan érvényesíthető legnagyobb növényzeti 
fedettséget kell előírni. 
 
A jellegzetes tájkarakter megőrzése, a természetes élőhelyek megtartása és fenntartása a 
természeti területek beépítetlenségével biztosítható. 
 
2.5. Infrastruktúrafejlesztés 
 
A közvetlen településközi úthálózat nyomvonalai megvannak. A belterület közműves 
ellátásokat (ivóvíz, földgáz) a meglévő vezetékes hálózatokról kell biztosítani. 
A szennyvízhálózat kiépítése önálló szennyvíztisztítóval második fordulós pályázati 
szakaszban van. 
A szennyvízhálózat kiépítése, valamint az önálló szennyvíztisztító mű megvalósítása nyertes 
pályázat esetén a főfejlesztési cél ebben a ciklustervben. A szigorú környezeti feltételek miatt 
települési szeméttelep megszüntetésre került. 
Rekultivációját követően ott a későbbi években legfejlettebb hulladékudvar helyezhető el. 
 
2.6.Építésügyi kérdések 
 
Nyárlőrinc összevont rendezési tervét 2004-ben hagyták jóvá, ennek időközbeni 
változásokat tartalmazó felülvizsgálatára, kiegészítésére van szükség, amely jelenleg van 
folyamatban. 
 
A település földrajzi elhelyezkedése 
Nyárlőrinc község Kecskemét város szomszéd települése. A településen a Kecskemét 
megyei jogú város vonzása érvényesül. E vonzásközpont jelentősége hosszú idő óta 
tapasztalható és szerepe változatlan. 
 
Nyárlőrinc község Kecskeméttől 18 km-re, keletre, a Kiskunsági löszös háton fekszik. 
Északról a 44-es számú Kecskemét – békéscsabai országúttal párhuzamosan futó 
vasútvonal a határa, amely Kecskemétet köti össze Kunszentmártonnal.  
 
3. Az önkormányzat gazdasági helyzetének és tendenciájának megismerése 
 
3.1. A vagyoni helyzet elemzése 
 
Az önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 516.775 ezer forint.  
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A vagyon az elmúlt időszakban: 

 növekedést,  
mutat. 
 
Az elmúlt időszakban tapasztalt: 

 vagyonnövekedés oka, hogy az önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási 
politikája segítségével: 

 sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon. 
 
Az önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 
 

Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan 

db 
száma 

Az összes 
vagyonból 
a vagyon 

részaránya 
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, 
a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

92 72 % 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott 
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

10 8 % 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és 
megterhelhető) 

25 20 % 

 
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek és utak stb. 
 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Sportcsarnok, 
Iskola, óvoda, művelődési ház épülete, fogorvosi rendelő, sportöltöző, orvosi rendelő, 
polgármesteri hivatal épülete stb. 
 
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: Mázsaház, tűzoltószertár, szolgálati 
lakások, termőföldek, építési telkek. 
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása: 

 kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan 
forgalomképes vagyon aránya.  

 
3.2. A pénzügyi helyzet  
 
Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt időszakban az alábbiak 
jellemezték: 

működési hitel felvételére: 
két alkalommal került sor (2006-ban 20.000 e Ft, 2007-ben 19.700 e Ft) 

fejlesztési hitel felvételére: 
három alkalommal került sor (2006-ban 4.564 ezer Ft Kossuth, Nefelejcs, 
Tavasz, Ságvári utcák javítása, 2007-ben 3.537 ezer Ft Alkotmány, Május 1, 
Dózsa Gy., Iskola utcák javítására, 2008-ban 4.505 ezer Ft FORD gépkocsi 
beszerzésére) 

a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás: 
biztosítva volt. 
 

3.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 
 
Az önkormányzat költségvetési rendeletében a költségvetési főösszeg az elmúlt 5 évben 
300.000 e Ft forint körül mozgott. 
 
Kiadások  
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A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult: 
 

Megnevezés A kiadások aránya és összege 
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Személyi jellegű kiadások 44 % 42 % 26 % 23 % 23 % 
Munkaadókat terhelő járulékok 14 % 13 % 8 % 7 % 6 % 
Dologi jellegű kiadások 15 % 17 % 15 % 15 % 15 % 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
Speciális célú támogatások 9  % 15 % 23 % 34 % 30 % 
Felhalmozási kiadások 10 % 5 % 15 % 13 % 18 % 
Kiadások összesen: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Kiadások e Ft-ban 372.799 311.713 279.141 287.731 286.334 
 
A költségvetési kiadások közül: 

- nőttek a támogatások és a felhalmozási kiadások,  
- csökkentek a személyi jellegű munkaadókat terhelőjárulékok, 
- és közel változatlan maradt a dologi kiadások aránya. 

 
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy: 

- a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát: 
- növeli: 

- a kötelező munkabéremelés (minimálbér-emelés, kötelező 
átsorolások stb.), 
- az emelkedő járulékok,  

- csökkenti: 
- az átgondoltabb személyi juttatás-gazdálkodás miatti megtakarítás, 
- a létszámleépítés miatti megtakarítás. (A 2010. évi létszámkeret 27 
fő. 2011-től várható létszámcsökkentés: 1 fő.) 

- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát: 
- növeli az infláció,  
- csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.  

 
Bevételek  
 
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 
 

Megnevezés A bevételek aránya és összege 
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Intézményi működési bevételek 4 % 6 % 7 % 4 % 4 % 
Önkormányzatok sajátos 
működési bevételei 30 % 55 % 57 % 60 % 60 % 

Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 29 % 23 % 20 % 20 % 16 % 

Kiegészítések és visszatérülések 6 %  %  4% 2 % 3 % 
Felhalmozási és tőkebevételek % 5 % 3 % 7 % 7 % 
Támogatásértékű bevételek 9 % 6 % 7 % 7 % 7 % 
Támogatási kölcsönök 
visszatérülése, igénybevétele, 
értékpapírok kibocsátásának 
bevétele 

6 % % % % 1 % 

Hitelek 7 % 5 % 2 % 0 % 2 % 
Bevételek összesen: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Bevételek eFt-ban 390.266 320.862 282.571 295.026 302.037 
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A költségvetési bevételek közül: 

- az önkormányzatok sajátos működési bevételek között egyes bevételek, így az 
iparűzési adó bevételek csökkentek, egyéb helyi adó bevételek kismértékben 
növekedtek, 
- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott 
összegek, különösen: a normatív támogatás 
- a csatorna beruházás kivitelezés tervezése miatt a felhalmozási bevételek aránya 
nőtt.. 

 
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési 
támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve 
pályázati források bevonására lesz szükség. 
 
4. Az előző 2007. – 2010. évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásának 
értékelésre 
 

Az elmúlt ciklus-program fő csapása a szennyvízcsatorna rendszer megvalósítására 
irányult. Valójában kétfordulós pályázatról lévén szó, a pályázati szakasz a jelen 
tervezési ciklus kezdetére is áthúzódott. 
A pályázat első fordulóját a nyárlőrinci önkormányzat megnyerte. A tervek elkészültek 
és engedélyezésre kerültek. A múlt év decemberben benyújtásra került a 
szennyvízprogram második fordulós pályázata. Erről egyenlőre azt lehet tudni, hogy 
a pályázatot befogadták. 
 
A 44-es főút melletti kerékpárút a program-készítés időszakában tervezési 
szakaszban volt. Ennek célfokozata másodsorban megvalósítandó feladatok között 
szerepelt. Önerő hiányában erre az érdekelt települések egyenlőre nem pályáztak. 
 
A könyvtárban internet elérés un. információs pontkialakítása harmadrendű 
feladatként lett tervezve. A kialakítás pályázati úton megtörtént. 
 
Közmunka szervezésével az önkormányzat hozzájárult a munkanélküliek munkához 
és munkabérhez juttatásához. 
 
A községi honlap fejlesztése egy újabb generációs gyors reagálású honlap 
kialakításával megtörtént. 
 
Folyamatba tette az önkormányzat a településrendezési terv módosítását. 
 
A belterületen 9 db építési telek kialakítása megtörtént. 
Csapadékvíz elvezető rendszer (árkok) kialakítása a legszükségesebb részeken 
megtörtént. 
 
A köztemetőben a ravatalozó felújítása megtörtént. Új bejárati kapu elkészítése 
megtörtént. 
 
Főútvonali buszvárók közvilágításba való bekapcsolása ügyében a tervek 
elkészültek. A megvalósítás erre a ciklusra áttevődött. 
 
A nem hasznosított külterületi ingatlanok mobilizálása a lehetséges mértékben 
megtörtént. 
 
Az adómértékek növelése a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével 
történt meg. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. április 29. napján. 

14. 

 
A lakossági kommunális szemétgyűjtési rendszer megváltoztatását (adóbevétel 
terhére való megoldás helyett, a szemét-termelőkre való átterhelését), azaz 
szemétdíj alapúvá tételét az elmúlt ciklusban nem sikerült megoldani. Ezt a feladatot 
az új ciklus programban kell megoldani.   
 
Ivóvízhálózat bővítése a Rétalja utcában megtörtént. 
 
Az injektoros közkutak felülvizsgálata a szükségességszempontjából nem történt 
meg. Az új ciklustervben a felesleges kutakat meg kell szüntetni. 
 
A egyes belterületi szilárd burkolatú utak felújítása hitel pályázat és saját erő igénybe 
vételével megtörtént. Ugyancsak rendszeresen javítottuk a külterületi földutakat. 
 
Az óvoda előtti parkrészt díszburkolattal láttuk el.  
 
Az iskola nyílászáróit teljes egészében pályázat keretében (az óvoda nyílászáróit 
részben) kicseréltük. Ezen kívül megtörtént az iskola akadálymentesítése az étkező 
kivételével. 
 
Új gépjárművel kicseréltük tanyagondnoki szolgálat régi gépjárművét. 
 
A művelődési házfelújítására pályázaton nyertünk 52 millió forintot. Megvalósítására 
saját forrás hiányában nem került sor.   
 
Nem tervezett feladatként elvégeztettük a tornacsarnok felújítását. 
Nem tervezett feladatként tárgyalásokat kezdtünk az önkormányzat intézményeinek 
fűtés átalakítására. 

 
5. Folyamatban lévő beruházások (fejlesztések) 
 

Szennyvízcsatorna-hálózat és mestersége eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen 
 
A tervezett szennyvízelvező hálózat és telep műszaki adatai: 
 
 Gravitációs gyűjtővezeték (DN 200)  12534 m 
 Gravitációs gyűjtőcsatorna (DN 150m)   7817 m 
 Betontisztító akna       213 db 
 Bekötések száma       836 db 
 Átemelő 200m3/h           1 db 
 Szennyvíztisztító-telep   220m3/d 
 
Kétfordulós KEOP-1.2.0 kódjelű pályázata első fordulóban 32.000.000,- Ft-ot nyert az 
előkészítési munkákra. 
 
A beruházás elkezdéséhez szükséges tervekkel és engedélyekkel rendelkezik az 
önkormányzat. Elkészültek a geodéziai felmérések, és engedélyezési tervek, a terület 
lőszermentesítése és régészeti feltárás tervei. 2010. december 28-án a második 
fordulóra a pályázat beadásra került. 
 
A beruházás tervezett költsége: 
 A beruházás nettó összege  :    867.582.000,- Ft 
 ÁFA              :   216.895.000,- Ft 
 A beruházás bruttó összege  : 1.084.477.500,- Ft. 
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A beruházásnál az ÁFA nem támogatható.  

A támogatott összeg   :    867.582.000,- Ft 
  Támogatás mértéke   :    736.629.000,- Ft 
  Önerő     :    130.952.981,- Ft 
 

Az önerőt a létrehozott Víziközmű Társulás biztosítja lakossági LTP szerződések és 
egyösszegű befizetések formájába. A hjányzó forrást az önkormányzat biztosítja hitel 
formájában.  
A hitel mértékét a lakosok fizetési készsége és lehetősége határozza meg. A 
tervezett hitel nagysága maximum 20.000.000,- Ft. 

 
Az önkormányzat a következő országos programokban érintett: 
 

- Dél-alföldi Ivóvízjavító Program. 
 
A program célja, hogy az erről szóló kormányrendeletben felsorolt településeken az 
ívóvízben lévő szennyező anyagok arányát a határérték alá szorítsa. 
209 település részvételével jött létre a Dél-alföldi Ivóvízjavító Konzorcium. A 
konzorcium vezetése és képviselete a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, mint 
gesztor feladata. A gesztor feladatait a DARFÜ Kft keretében látja el. A DARFÜ 
megalakította a Kohéziós Alap Program Előkészítő Szervezetet, melynek feladata a 
programmal kapcsolatos operatív feladatok ellátása. 
A program kivitelezése Nyárlőrinc vonatkozásában az ivóvíz csapadékosságát okozó 
vastalanítását jelenti. 
Az ivóvízminőség–javító program keretében Nyárlőrinc önálló víztisztító-művel 
rendelkezne és egy víztorony épülne. 
A beruházás költsége (169.100 e Ft) pályázati pénzből valósulna meg, melynek 
önerejét a BÁCSVÍZ adná. (A vízkezelő mű amortizációs költsége és a vízkezelés 
költsége a vízdíj emelésében jelenne meg.) 
 
Az önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok: 
 
- Duna-Tisza közi Nagytérség Hulladék Gazdálkodási Rendszer 

 
A 49 települést érintő projekt 2010. december 31-én befejeződött. Nyárlőrinc 
vonatkozásában 2009-ben megtörtént a volt szeméttelep rekultivációja. A 
továbbiakban a rekultivált terület körüli talajvízészlelő kutak vízminőségét 
rendszeresen kell ellenőriztetni. A nyárlőrinci önkormányzat az évek folyamán a 
rendszerbe összesen 8.275.182,- Ft önrészt invesztált. 
 
A Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Településeinek Tulajdon Közössége által 
EU-s támogatással létrehozott települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer 
létesítményei, gépek és eszközök üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást az 
Alföld Konzorcium nyerte meg, amelynek egyik tagja és képviselője a Hírös 
Hulladékgazdálkodási Kft (Kecskemét). 
A Tulajdon Közösség gesztori feladatait ellátó Ceglédi önkormányzat a Hírös 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel szerződést kötött a létesítmények, gépek eszközök 
üzemeltetésére. 
A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft a szerződés értelmében, mint közszolgáltató 
szelektív hulladékgyűjtést végez a Tulajdon Közösség településein. 
(Szelektív hulladékgyűjtés célja az értékes másodnyersanyagok (műanyag, papír, 
üveg, fém) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a Föld véges nyersanyag készletének 
kímélése, a lerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.) 
A szelektív hulladékgyűjtés beillesztése a kevert szilárd hulladék gyűjtési rendszerbe 
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további átszervezési feladatokat jelent  az önkormányzat részére. 
 
7. A gazdasági program támogatottsága 
 
A gazdasági program előkészítése során így gondoskodni kell az anyagok lakosság, és 
vállalkozók általi megismerhetőségéről. 

 
III. 

A gazdasági program 
 
1. Fejlesztési elképzelések 
 
A fejlesztési elképzeléseket itt csak általánosan kell megadni, mivel a fejlesztendő területek a 
közszolgáltatásokhoz általában kapcsolódnak. Ha mégis olyan fejlesztési elképzelés van, 
mely a gazdasági program más részeihez nem kapcsolódik, akkor azt itt kell konkrétan is 
megnevezni. 
 
A fejlesztési elképzeléseket: 

- az ipar, 
- az idegenforgalom, valamint 
- az infrastruktúra  

témakörökre célszerű szétbontani. 
 
Nyárlőrinc község önkormányzat képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő 
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a 
gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 
 

Ipar 
 
 
A célokat meg lehet adni célrangsor szerint, vagy pedig adott cél mögött jelezni a cél 
célfokozat szerinti besorolását. 
 
- A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos 
feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a 
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez 
juttatják az önkormányzatot. 

 
- A 44-es út főút mellett jelentős nagyságú ipari terület van kialakítva a rendezési terv szerint. 
Bővítése Lakitelek irányában megoldható. Jellegzetessége, hogy teljes terület 
magántulajdonban van. Az ipari terület tulajdonosaival fel kell venni a kapcsolatot a cél közös 
meghatározása és előmozdítása érdekében.  
 
- A Maspex Olympos Kft és a Borászati kft által használt ipari terület kamionokkal való 
megközelítése a közút jelentős terhelését okozza. A kamionok ideiglenes parkolási, 
várakozási lehetőségének megteremtésére a jövőben keresni kell a közút szélesítésének a 
lehetőségét.    
 
- A szennyvízcsatorna kiépülése elősegítheti az iparágak vonzását. 
 
- A helyi vállalkozások támogatása érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani 
az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel 
foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük.  
 
- Az önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi 
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vállalkozásoknak.  
 

Idegenforgalom 
 
 
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki 
kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi 
lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az 
igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki 
kell alakítania a saját arculatát. 
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és népességmegtartó képessége is 
jelentős lehet. 
 
- Idegenforgalmi cél lehet a falusi turizmus-arculat kialakítása a tanyai életmód életközeli 
bemutatásával.  
 
- a BORÁSZATI Kft-re alapozva alföldi borok bemutatójának házát lehetne kialakítani a 
használaton kívüli irodaház épületében turistacsoportok részére. 
 
- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus) 
  
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek 
kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). 
  
- Tájékoztató táblákat kell elhelyezni a turisták részére (látványosságok, szolgáltatásnyújtók 
stb.) 
 

Infrastruktúra 
 
 
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 
a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 
továbblépés lehetőségét. 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete ezért fontosnak tartja az alábbi infrastrukturális 
fejlesztéseket: 

- a közúthálózat, a járda,  
- a közúti szikkasztó árkok, a szennyvízcsatorna-rendszer,  
- a közvilágítás. 

 
2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011-2014. évekre az alábbi feladatokat és célokat 
határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében. 
 

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 
 
 
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a 
munkanélküliség aránya, az országos átlag alatt 9,7 %. 
 
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az önkormányzat 
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 
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A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat: 

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi 
vállalkozásokat,  
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, 
ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, 
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. 

 
Közfoglalkoztatás 

 
 
A közfoglalkoztatási terv előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka 
ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező 
anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni 
közcélú feladatokat.  
 
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat: 

- minden évben megalapozott közfoglalkoztatási tervet készít, ennek keretében 
megvizsgálja a közfoglalkoztatások lehetőségeit, összehangolja a feladatokat és az 
érintett személyek tudását és tapasztalatát, 
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. 

 
3. A településfejlesztési politika célkitűzései 
 
Az önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 
önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan 
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés 
során is zökkenőmentesen finanszírozni tudjon. 
 

A településfejlesztés széles nyilvánossága 
 
 
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések: 

- Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.  
- A honlapon biztosítani kell a helyet: 

- a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, 
- a Vállalkozói térképnek,  
- a turisztikai kiadványnak, 
- a település intézményeinek,  
- a helyi civil szervezeteknek,  
- a településen megrendezett programoknak.  

- A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és 
önszerveződő közösségeket. 
- Érdekegyeztető és tájékoztató fórumokat kell szervezni az egyes fejlesztésekhez 
kapcsolódva, 
- Törekedni kell az érintettekkel való párbeszédre, a nyilvánosság ne szorítkozzon 
csak a megismerhetőségre, az önkormányzat befogadó legyen az érintettektől 
érkezett észrevételekre, felvetésekre. 

 
A településfejlesztés átgondoltsága 

 
 
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves 
költségvetési tervek, az önkormányzati működés egyes területére vonatkozó működési és 
fejlesztési programok, koncepciók, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat 
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valósítanak meg a ciklus évei alatt. 
 
A településfejlesztés során azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni: 

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés 
eredményeként az önkormányzat tartósan (legalább 10 éven keresztül) a korábbi 
éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy 
- melyek hosszú távon a település élhetőbbé válását szolgálják,  
- melyek hozzájárulnak munkahely teremtési feltételek kedvező alakulásához, 
- melyek kedvezően befolyásolják a településnek a környező településekhez 
viszonyított súlyát, jelentőségét, 
- amelyek széles körben számíthatnak a lakosság, valamint az egyéb érintettek 
közvetlen és közvetett erkölcsi és anyagi támogatottságára, 
- beruházások esetében azokat, melyek gazdaságosságát, üzemeltethetőségét, 
kihasználtságát előzetes eljárásban igazolták. 

 
A településrendezési terv  

 
 
Az önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, 
amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 
 
A képviselő-testület feladata, hogy: 

- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket 
tegyen a rendezési terv módosítására, 
- biztosítsa a rendezési terv és a településfejlesztési célok harmonizációját, 
- lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. 

 
Felkészülés a pályázatokra 

 
 
Mivel a képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak 
meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati 
tevékenység. 
 
A sikeres pályázatok érdekében: 

- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 
személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is), 
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre 
terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés 
időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, 
- figyelni kell az előre elkészített tervek hatályosságát, szükség esetén kérni kell a 
tervek felhasználhatósági idejének módosítását, 

 
Településfejlesztési célok 

 
 
Az önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település 
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és 
fenntartásához kapcsolódnak.  
 
A részletes célokat a gazdasági program más részei tartalmazzák, 
 
Általános településfejlesztési célok: 
 - középületek állapotának megfelelő színvonalon tartása, 
 - középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása, 
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 - csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása, 
 - szennyvízcsatorna kiépítése, 
 - buszöböl létesítés. 
 
Konkrét településfejlesztési célok, melyeket a gazdasági program más részei nem 
tartalmaznak: 

- építési telkek kialakítása a következő területeken: Árpád utca mögött. 
 
4. Az adópolitika célkitűzései  
 

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 
 
 
A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett folyamatosan az 
önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse. 
 
A helyi adóztatás során az önkormányzat képviselő-testülete: 

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi 
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 
- adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe 
beépítendő - adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó 
adókról, az adórendelet-módosításokról, 
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely: 

- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent.  
 
5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
megoldások 
 

Az épített- és természeti környezet védelme 
 
 
A képviselő-testület az épített- és természeti környezet védelme érdekében: 

- szükség szerint módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét, 
- vizsgálja a védett értékek hasznosítási lehetőségét. 

 
Az épített környezet védelme érdekében kitűzött célok: 

- az önkormányzati ingatlanok felújítása, különösen a következők: 
- Művelődési Ház felújítása a megváltozott igényekhez való alakítása  
- Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak felújítása, parkolójának igényesebb 
kialakítása 

A természeti környezet védelme érdekében kitűzött célok: 
- helyi környezetvédelmi akciók indítása, illetve csatlakozás más szerv által hirdetett 
környezetvédelmi programokhoz, 
- a helyi környezeti értékek megismertetése, népszerűsítése, a természeti értékekben  
- természeti értékekre felhívó jelzések, táblák készítése. 

 
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása 

 
 
Az önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során: 

- javítja a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges szolgálati lakás, 
bérlakás, azaz:  

- Körzeti rendőri lakás karbantartása, kifestése 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. április 29. napján. 

21. 

- a nem lakás célú helyiségek tekintetében cél az állagmegóvás, a következők 
szerint: 
 A volt tűzoltószertárnak új funkció keresése  és használatba vétele 

 
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

 
 
Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. 
 
Az ivóvízzel történő ellátás a  BÁCSVÍZ  szolgáltatón keresztül történik.  
 
A közkutak üzemeltetését felül kell vizsgálni és csak a szükségeseket kell fenntartani. 
 
A csapadékvíz szikkasztó árokrendszert a szükséges helyeken fel kell újítani. 
 

Csatornázás 
 
 
A hálózat kiépítése a teljes belterületen és helyi tisztítómű létesítése főleg pályázati 
forrásból. Az 5. pontban erről részletes leírás történt. 
 

A köztemető-fenntartás 
 
 
Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető-fenntartással kapcsolatos 
feladatokat. 
 
A köztemető-fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása és színvonalának emelése 
érdekében az alábbi feladatok ellátására van szükség: 

- át kell tekinteni az önkormányzat köztemető rendeletét, 
- köztemető üzemeltetését a T.J.K. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
(Tiszakécske) végzi.  

 
A köztemetőben az „eltávozottak” méltó búcsúztatásához illő ravatalozó a közelmúltban 
elkészült. 
- További feladat lehet a két oldalsó kerítésének, valamint hátsó kerítésének takaró 
sövénnyel való ellátása. 

A helyi közutak és közterületek fenntartása 
 
 
A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 
kialakítására törekedik, melyek megfelelnek a település igényeinek és egyben a 
településfejlesztési célok is: 

- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.  
- A burkolatlan belterületi utak szilárd burkolattal való ellátását kellő anyagi erő, 
esetleg pályázati pénzek bevonásával a lakosság részére felkínált pályáztatással 
(jelentős lakossági erő bevonásával) lehet fokozatosan megvalósítani. 
 

 
A közútkezeléssel összefüggésben fontos, hogy az önkormányzat: 

- lépést tegyen annak érdekében, hogy az utak állaga ne romoljon,  
- figyelemmel kísérje azokat a tényezőket, melyek az utak állapotában kárt okoznak.  

 
A képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 
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- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására.  
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák 
kivágásáról és pótlásáról. 

 
A közterületekkel kapcsolatban az alábbi fejlesztési célok határozhatóak meg:  

- A Dózsa György utcai autóbuszmegállóhoz burkolt autóbuszöbölt kell kialakítani. 
- Látványelemekkel (pl. virágos növény tartó kővályú) kell gazdagítani a 
közterületeket a következők szerint 
 

Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:  
- önkormányzati hivatal környéke, 
- önkormányzati intézmények:  
- játszótér,  
- sportpálya,  
- temető, 

 
A közterület-fenntartási feladatokat a polgármesteri hivatal fizikai alkalmazottai a 
közfoglalkoztatottakkal látja el. 
 

Parkolási lehetőség biztosítása 
 
 
A parkolási lehetőségek biztosítása érdekében feladat: 

- a meglévő parkolók megfelelő állapotának biztosítása. 
 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 
 
 
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 
önkormányzat: 

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és 
ártalmatlanításáról, a szolgáltatást az önkormányzat a Kecskeméti 
Városgazdálkodási Kft szolgáltatóval végezteti. A Kft-vel kötött tízéves szerződés 
2012. év végén lejár. Az újabb szerződést körültekintő módon kell megkötni. 
 
 A kommunális hulladék gyűjtése és elszállításának módszere (az erre szükséges 
forrás adókivetéssel való előteremtése) nem hat ösztönzőleg a takarékos és a 
szelektív hulladékgazdálkodás elősegítésére. 
A szükséges pénzügyi forrást a „hulladék-termelés” mennyiségének arányában 
maguktól a „hulladék-termelőktől” kell szemétdíj formájában beszedni. Ez 
önmagában érdeleltséget teremt az olcsóbb szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére. 
(A szelektív hulladékgyűjtés most van szervezés alatt 49 településen.) 
 
- fellép a szabálytalan szemétégetést végzőkkel szemben, 
- bevezeti és terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést, gondoskodik arról, hogy a 
településen a már meghatározott helyekre kihelyezésre kerüljenek a szelektív 
hulladéktároló edények, 
- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 
- évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a közfoglalkoztatottakkal a 
44-es főút mentén a község határán belül, a lakosság és a civil szervezetek, valamint 
a tanulók bevonásával a belterületen, 
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban 
kihelyezésre, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, 
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó 
eltakarításról. 
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A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról gondoskodik. 
 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 
 
 
Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 
érdekében: 

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, 
ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, 
- támogatja a polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőrszervezet aktív 
tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az 
eszközbeszerzéseket), 
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá 
tételére, 
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, a közbiztonságot veszélyeztető 
körülményekre, 
- anyagilag támogatja a rendőrőrs működtetését, biztosítja számukra 
- biztosítja a térfigyelő kamera rendszer működtetésének anyagi forrását. 

 
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, energiatakarékosság 

 
Az önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban: 

- pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére. 
 
Az energiafelhasználással kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- a közvilágítás kiépítése a következő területeken: 44-es főút autóbuszmegállói 
környékén, 
- az intézmény energiafelhasználásának korszerűsítése, 

 
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában 

 
 
Az önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási 
problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része 
tartalmazza. 

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, az oktatásról 
 
 
Az önkormányzat a közoktatás biztosítása és színvonalának javítása érdekében a következő 
feladatokat látja el: 

- Továbbra is a Lakiteleki Tisza-menti Közoktatási Társulás keretében gondoskodik: 
- az óvodai ellátás és   
- az általános iskolai ellátás biztosításáról. 

 
- Az önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri 
a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.  

 
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 

 
 
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A képviselő-
testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő 
módon kívánja biztosítani: 

- Fenntartja: 
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- a háziorvosi ellátást (Dózsa Gy. utcai  rendelőben egy praxissal),  
- a védőnői ellátást, 
- a fogászati ellátást jelenleg vásárolt szolgáltatással oldja meg az 

önkormányzat lakiteleki fogorvosi rendelőben. Az önkormányzatnak van egy üres 
fogorvosi rendelője. Az önkormányzat szándéka szerint megfelelő pályázati forrás 
esetén a rendelőt a legszükségesebb felszerelési tárggyal ellátja és meghirdeti a 
vállalkozó fogorvosi helyet. 
- A közterületeken és az önkormányzati területeken saját erőből gondoskodik a 
parlagfű-mentesítésről. 

 
A háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat akadálymentesítése és felújítása a korábbi 
években megtörtént. 

 
Gondoskodás a szociális ellátásról 

 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A 
szociális ellátások területén az önkormányzat a következő feladatokat látja el: 

- A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi 
jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások 
rendszerét meghatározó rendeletét. 
- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: 

- gyermekjóléti szolgálat, családsegítés (Tiszakécskei önkormányzati társulás 
útján),  
- házi segítségnyújtás (Tiszakécskei önkormányzati társulás útján), 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Tiszakécskei önkormányzati társulás 
útján), 
- szociális étkeztetés 

 
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás 

 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatokat.  
A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 

- az önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat 
biztosítja: 

- családsegítő szolgálat (a szolgáltatást közvetetten a Tiszakécskei 
önkormányzati társulás útján) 

- az önkormányzat támogatja a Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorultakért nevű civil 
szervezet működését. 

 
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, tudományos, 

művészeti tevékenység és a sport támogatása 
 
 
A Művelődési Ház - közösségi színtér - felújítására az önkormányzat pályázatot nyújtott be 
2009. évben. A pályázat kedvező elbírálást kapott, a Művelődési Ház felújításához 52 millió 
forint odaítélésére került sor 2010. évben. A felújítást két év alatt kell megvalósítani. 

 
A művelődési ház működésével kapcsolatban az esetleges felújításig is biztosítani kell a 
működtetéshez szükséges költségvetési forrásokat, gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, 
közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára biztosítva legyen a működéshez 
szükséges feltételek.  
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A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 
további biztosítását is. Ennek érdekében: 

- gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos 
karbantartásáról, rendben tartásáról, 
- támogatja a település sportegyesületeit  
- segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét. 

 
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

 
 
A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 
színvonalának emelése érdekében: 

- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe 
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre 
irányulnak. 
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi 
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a 
mozgáshoz való helyet.  
- Ellenőrzi, hogy: 

- a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az arra 
kijelölt helyen lehessen. 
- kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog 
fogyasztás ártalmaira irányuló programok.  

 
Az egészséges életmóddal kapcsolatos fejlesztési célok: 

- fásítás és parkosítás a következő területeken: folyamatosan az utcákban. 
 
6. Településüzemeltetési politika célkitűzései  
 
 
A település településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők:  

- Az önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése 
vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, 
figyelembe véve: 

- a gazdaságosság, 
- a hatékonyság és 
- az eredményesség  

követelményeit.  
 
- A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az 
önkormányzati hivatal végezze, ezzel biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása 
átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen.  
Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását: 

- településüzemeltetési csoport (közmunkások, parkgondozók) 
- részben külső szolgáltatók látják el. 

 
- A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a 
likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges 
pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének 
lehetőségét előre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható 
legyen.  
 
- Más feladatmegoldást kell keresni a következő közszolgáltatások biztosításánál: 
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- Kommunális hulladékgyűjtése 
 

7. A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege 
 
7.1. Kiadások 
 
 
A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek 
meghatározásra, melyek a normál költségvetési kiadásokon túl terhelik a költségvetést, és 
melyek bizonyos feltételekkel megvalósítható célkitűzés fokozatba kerültek besorolásra. 
 

A mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok 
Megnevezés Kiadás eFt 

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri Folyamatos 
(működt.) 

Fejlesztési 
elképzelések 

Kommunális 
ellátás 

Szennyvíz csatorna hálózat 
kiépítése és szennyvíztisztító 
mű építése 

1.840.000 
e 

 

 Intézmény 
felújítás 

Művelődési Ház funkció 
bővítése 

70.000 e  

 Energia 
ellátás 

Egyes intézmények fűtés 
váltása 

  

 Egészségügyi 
ellátás 

Fogorvosi rendelő 
felszerelése 

10.000 e  

  Összesen:   
 
7.2. Kiadás-megtakarítás 
 
 
A gazdasági program egyes célkitűzéseinek megvalósítása jelentős kiadás-megtakarítással 
is járhatnak. 
A következőkben azok a kiadás-megtakarítások kerülnek meghatározásra, melyek az 7.1. 
pontban leírt kiadások fedezetéül szolgálhatnak. 
 

A gazdasági program megvalósítása során keletkező költségvetési kiadás megtakarítások 
Megnevezés Kiadás megtakarítás eFt 

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri Folyamatos 
(működt.) 

 Energiaellátás Egyes intézmények 
fűtésváltása 

Megvalósí
tása a 
gázfűtés 
kiváltásáb
ól eredő 
több éves 
megtakarít
ás 

 

     
     
     

  Összesen:   
 
7.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
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Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 
 
Az önkormányzat jelenlegi hitelképessége 20.000 e Ft, melyet a folyamatban lévő 
szennyvízcsatorna pályázat benyújtásához teljes egészében igénybe kellett vennünk. 
A fejlesztés fő csapásvonala továbbra is a szennyvízcsatorna pályázat II. fordulójának a 
megnyerése.  
A hitelképességünk felszabadításának feltétele a lakossági víziközmű érdekeltségi 
hozzájárulás 90 % feletti teljesítése, valamint szükséges további pályázat benyújtása és 
elnyerése ugyancsak a szennyvízzel kapcsolatban a lakossági önerő kiegészítésére. 
 
 
A szennyvíz projekt sínre tételét követően lehetne a Művelődés Ház felújítását, valamint az 
intézmények fűtéskorszerűsítését besorolni. (A fűtéskorszerűsítés költségét külön nem 
kellene előteremteni, mert azt a konstrukción belül a gázfűtési költség megtakarításából lehet 
fedezni.) Lényeges szempont, hogy a felújításra elnyert összeget (utófinanszírozás miatt) a 
szükséges önerővel együtt a teljes felújítás befejezéséig az önkormányzatnak kellene 
biztosítani. 
 
Jelenleg a feladat teljesíthetősége nem belátható. 
 

*** 
 

4.) Intézmények fűtéskorszerűsítése 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést is megkapták (Mellékelve az írásos előterjesztés). Az anyaggal 
kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a pályázat 
benyújtását az intézmények fűtésének korszerűsítésére. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Új Széchenyi Terv 
pályázati kiírására pályázat benyújtását az intézmények fűtésének korszerűsítésére. 
 

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

 
39/2011.(IV. 29.) Kt. határozata 
Intézmények fűtéskorszerűsítésére 
pályázat benyújtása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv – KEOP-4.9.0. 
kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” – pályázati 
kiírására az iskola, óvoda, Művelődési Ház és a 
Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. április 29. napján. 

28. 

2.) A beruházás összköltsége bruttó 107.500.000,- Ft. A 
megpályázni kívánt összeg 91.375.000,- Ft. Az 
önkormányzat a beruházáshoz szükséges 16.125.000,- Ft 
önerőt a fűtési rendszerek üzemeltetője által fizetett – az 
önrész összegével megegyező összegű – egyszeri 
koncessziós díjból kívánja biztosítani. 

3.) A pályázat megírását a B&W Consult Kft. 150.000,- Ft + 
ÁFA – összesen 185.000,- Ft - ellenében vállalja, mely 
összeget az önkormányzat az általános tartalék terhére 
biztosítja. 

4.) A pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítését a B&W Consult Kft. 1.500.000,- Ft + 
ÁFA – összesen 1.875.000,- Ft – összeg ellenében vállalja, 
mely összeget az önkormányzat a Bácsvíz Zrt által 
fizetendő osztalék terhére biztosítja. 
A pályázat kedvező elbírálása esetén a megvalósíthatósági 
tanulmány költsége valamint a pályázatírás 4,5%-os 
sikerdíja a pályázat terhére elszámolható. 

5.) A B&W Consult Kft. a létrehozásra kerülő fűtési rendszer 
üzemeltetőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásához szükséges szakértői feladatok ellátását költség 
mentesen vállalja. 

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
3-5 pont alatti szerződéseket megkösse. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

5.)  A 44-es számú főút melletti buszmegállók közvilágítása 
 
Pap Sándor polgármester: Az ezzel kapcsolatos előterjesztést is megkapták a 
testületi tagok. (Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli kiegészítést nem kíván 
tenni. 
 
Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezet elfogadását. 
 

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

 
40/2011. (IV. 29.)  Kt. hat. 
44-es számú főút melletti buszmegállók 
közvilágításának kiépítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Pap Sándor polgármester előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozza: 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. április 29. napján. 

29. 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ILST-
Hungary Kft-vel – bruttó 981.250,- Ft díjazás ellenében – 
szerződést köt, a 44-es számú főút melletti buszmegállók 
napelemes kandeláberekkel történő közvilágításának 
kiépítésére, mely összeget az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
ILST-Hungary Kft-vel a szerződést megkösse. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
Pap Sándor polgármester: Itt szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a 
nemrégiben a Lakitelek-Kapásfalusi buszmegállónál történt balesetre tekintettel, 
kérni szeretné az önkormányzat a Közútkezelőt, hogy a 44-es számú főút mellett 
található két buszmegálló előtt helyezzen ki 60 km-es sebesség korlátozó táblákat, 
illetve „gyermekek” veszélyt jelző táblákat.  
 
Forgó Istvánné képviselő: Támogatni tudja a javaslatot, nagyon balesetveszélyes 
az átkelés az úttesten.  
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 
 
6.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A testület tagjai az ezzel kapcsolatos előterjesztést 
megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztést). Szóbeli kiegészítést nem kíván 
tenni. 
Kéri a Képviselő-testülettől a társulási megállapodás módosításának elfogadását. 
 

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

 
41/2011. (IV. 29.) Kt. határozata 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester előterjesztése alapján a jelen határozat 
mellékletét képező, Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
módosított - egységes szerkezetbe foglalt - társulási 
megállapodását elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 
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1. melléklet a 41/2011.(IV. 29.) Kt. határozathoz 
 
 

KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

egységes szerkezetbe foglalva 
(módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve) 

 
Kecskemét kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei közszolgáltatási és 
területfejlesztési feladatok közös ellátására, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
tárulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt.) 1 §-a, valamint a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/A §-a alapján  
- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési 

rendszere szervezeti keretének biztosítására,  
- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, 

az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati 
feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének 
kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,  

- a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, 
fejlesztésére, 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség 
területének összehangolt fejlesztésére, 

- a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására,  
a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és 
minőségű ellátása érdekében  Társulási megállapodást kötnek. 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei önálló jogi 
személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre. 
A többcélú kistérségi társulást 2004. június 30-tól határozatlan időtartamra hozzák létre.  
A kistérséget alkotó települési önkormányzatok felsorolását – a társulás tagjainak nevét, 
székhelyét és lakosságszámát – a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
1. A többcélú társulás neve:  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 

(továbbiakban: többcélú társulás) 
2. A többcélú társulás székhelye: (továbbiakban: térségközpont): 6000 Kecskemét, 

Kossuth t. 1. 
3. A többcélú társulás lakosságszáma:  173.594  fő* 
4. A többcélú társuláson belül 4 mikrotérség, 4 alközponttal működik.  

Mikrotérségek, székhelye:  
1.  6060 Tiszakécske, Kőrösi út 2.   
2.  6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
3.  6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.  
4.  6034 Helvécia, Sport u. 42.    

A mikrotérség a többcélú társulás egyes funkcióiról,  egyes önkormányzati feladat- és 
hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, 
szervezéséről, összehangolásáról ezen Társulási megállapodás keretei között  ill. külön 
megállapodásba foglaltan gondoskodhat. 

A többcélú társulás működési területe: a kistérséget alkotó - az 1. számú mellékletben 
feltüntetett - települési önkormányzatok közigazgatási területe. 
A többcélú társulás jogállása: önálló jogi személy. 
A többcélú társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok 
képviselő-testületei.  
A többcélú társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
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szabályokat kell alkalmazni. 
A többcélú társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a költségvetési szervként működő 
Kistérségi Iroda végzi.  
A többcélú társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el. 
A társulás tagsági nyilvántartása: 
A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön 
nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás tartalmazza:  

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét, 
- a belépés, a csatlakozás időpontját, 
- a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást, 
- a szavazati jogosultságot,  
- a pénzügyi hozzájárulást. 

A nyilvántartás felfektetése és vezetése a hivatali szervezet feladatát képezi. 
 

II. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 
 

1. A többcélú társulás célja, hogy 
- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és 

együttműködési rendszerének, továbbá 
- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi 

rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése, 
(térségi feladatellátás) 

- egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati 
feladatellátás), 

- a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, 
intézményfenntartás, 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség 
területének összehangolt fejlesztése, 

- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. 
A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási 
megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, 
hangolják össze és látják el közösen a Társulási megállapodásban, valamint külön 
megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási 
szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. 

2. A többcélú társulás funkciói: 
A többcélú társulás kettős funkciót lát el: 

- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, 
integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) 
szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 

- térségfejlesztés: 
 - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, 

(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)  
 - településfejlesztés összehangolása. 

A többcélú társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben 
meghatározott feladat- és hatásköröket. 
A többcélú társulás területfejlesztési feladatkörében a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szabályait kell alkalmazni. 

3. A többcélú társulás feladat- és hatáskör ellátása: 
A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes 
feladataikat a többcélú társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a többcélú társulásra 
ruházhatják, a többcélú társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  
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3.1. A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a 
hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és 
emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. 

3.2. A többcélú társulás ellátja jelen Társulási megállapodásban rögzített feladat- és 
hatásköröket (térségi feladatok, térségi feladatellátás). 

4. A többcélú társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 
intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. 
A vezetőkkel kapcsolatban a munkáltatói jogkört – kinevezés, felmentés, fegyelmi 
felelősségre vonás tekintetében – a Tanács, az egyéb, fel nem sorolt munkáltatói jogokat 
a Tanács elnöke gyakorolja.  

5. A többcélú társulás egyes feladatait a térségközpont önkormányzat, vagy a többcélú 
társulás más tagjának intézménye útján látja el.  
A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a többcélú 
társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete külön 
megállapodást köt. 
A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a többcélú társulás feladatát mely intézmény 

látja el.  
6. A feladatellátás módja:  

A többcélú társulás feladatait többféle módon láthatja el: 
- társulás útján – ezen többcélú Társulási Megállapodás keretében, illetve külön 

társulási megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményi 
társulás), 

- saját intézmény,  
- térségközpont (városi) intézmény, vagy 
- mikrotérség (községi) intézmény útján, 
- ellátási szerződés, 
- feladatellátási szerződés, 
- közszolgáltatási szerződés, 
- vállalkozási szerződés keretében,  
- térségközpont polgármesteri hivatala, 
- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,  
- valamint egyéb módon. 

 
III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS 

 
1. Feladatellátás rendszere: 

A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba 
foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást, amely 
pénzügyi hozzájárulással jár. 

- Térségi feladatellátás (Jelen Társulási megállapodás keretében a térség egészére 
kiterjedően ellátandó feladatellátás.) 

- Ágazati feladatellátás (Jelen Társulási, valamint külön megállapodás keretében 
egyes települési önkormányzatok képviselő-testületei által átruházott 
feladatellátás.) 

Térségi feladatellátás: (Ezen többcélú Társulási megállapodás keretében meghatározott 
feladat ellátása a térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően.) 
A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete jelen Társulási 
megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket, közszolgáltatásokat a többcélú 
társulás útján látja el. 
A többcélú társulás a Társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat a térség 
egészére kiterjedően, térségi szinten látja el. 
Ágazati feladatellátás: (A többcélú társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzatok 
képviselő-testülete által jelen megállapodás, valamint külön megállapodás keretében 
meghatározott feladat ellátása.) 
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A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete egyes 
önkormányzati feladat- és hatáskört, egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és 
hatáskört átruházhatja a többcélú társulásra.  
Egyes ágazati feladat ellátására a társult települési önkormányzat képviselő-testülete a 
többcélú társulással, valamint az érintett települési önkormányzat(ok) képviselő-
testülete(i)vel külön megállapodást köt. 

 
2.  A társulásra átruházott önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátása:  

 
2.1. Pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintű működtetése   

- nevelési tanácsadás, 
- logopédiai ellátás, 
- gyógytestnevelés 
- pályaválasztási tanácsadás. 
-  
A feladatok ellátására a társulás szerződést köt: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a nevelési tanácsadás 
feladatot intézménye, a Nevelési Tanácsadó lássa el külön megállapodás szerint   

- Kecskemét  
- Ágasegyháza  
- Ballószög 
- Felsőlajos 
- Fülöpháza 
- Helvécia 
- Jakabszállás 
- Kerekegyháza 
- Kunbaracs 
- Ladánybene 
- Lajosmizse 
- Nyárlőrinc 
- Orgovány 
- Városföld településen 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a logopédiai ellátás feladatot 
intézménye, a Nyíri úti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény lássa el 
külön megállapodás szerint 

- Kecskemét  
- Ágasegyháza  
- Ballószög 
- Felsőlajos 
- Fülöpháza 
- Helvécia 
- Jakabszállás 
- Kerekegyháza 
- Kunbaracs 
- Ladánybene 
- Nyárlőrinc 
- Orgovány 
- Városföld településen 
Lajosmizse Város Önkormányzatával, hogy a logopédiai ellátás feladatot oktatási 
intézményei útján lássa el külön megállapodás szerint. 
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TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL, HOGY A NEVELÉSI TANÁCSADÁS ÉS A LOGOPÉDIAI 
ELLÁTÁS FELADATOT INTÉZMÉNYE, A MÓRICZ ZSIGMOND OKTATÁSI INTÉZMÉNY LÁSSA EL 
KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS SZERINT   

- Tiszakécske 
- Lakitelek 
- Szentkirály 
- Tiszaug településen. 
A Társulás 2009. szeptember 1. napjától – az általa fenntartott Lestár Péter Egységes 
Középiskola, Szakiskola és Óvoda keretein belül – biztosítja a gyógytestnevelés feladat 
ellátását a kecskeméti kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén. 
A Társulás feladatellátási szerződést köt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal, hogy 
2009. szeptember 1. napjától lássa el a pályaválasztási tanácsadást intézménye - a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és 
Gyermekvédelmi Intézménye - útján a kecskeméti kistérséghez tartozó települések 
közigazgatási területén. 

2.2. Közoktatás: 
2.2.1. A Társulási Tanács a Társulás minden tagja jelentkezését elfogadta arra 

vonatkozóan, hogy szervező tevékenységével biztosítja, hogy az önkormányzatok 
által fenntartott óvodákban és iskolákban a mindenkori érvényes költségvetési 
törvényben foglaltak szerinti feltételeket teljesíti. 

Közoktatási intézmény fenntartása társulás keretében: 
2.2.2. A Társulás 2007. július 1-jétől fenntartja a Lestár Péter Egységes Középiskola, 

Szakiskola és Óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szervet. A Lestár Péter 
Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda esetében Kecskemét Megyei Jogú 
Város Jegyzője jár el az 1993. évi LXXIX. törvény 91.§-ának (4) bekezdésében 
felsorolt feladatok ellátásában. 

2.2.3. A közoktatási intézményi feladatok ellátására a Társulás 2007. szeptember 1-jétől 
szerződést köt (a bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás, az iskolabusszal 
utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás, a tagintézményi támogatás, 
valamint a kistelepülési tagintézményi támogatás Társulás által lehívott összegének 
átadására)  
Orgovány központú 
- Orgovány és 
- Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással; 
Ballószög központú 
- Helvécia és 
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással; 
Jakabszállás központú 
- Jakabszállás és 
- Fülöpjakab települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással; 
Lajosmizse központú 
- Lajosmizse és 
- Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással; 
Lakitelek központú 
- Lakitelek 
- Tiszaug és  
- Nyárlőrinc települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással. 

2.2.4. Ladánybene Község Önkormányzata a kistérségen kívül eső Kunadacs Község 
Önkormányzatával hozott lére intézményi társulást, közoktatási feladatai ellátására 
Kunadacs központtal. 

2.2.5. A Társulás – együttműködve a települési önkormányzatokkal – összehangolja a 
fogyatékos, a szabadidős diáksport tevékenységeket, különös tekintettel az 
alábbiakra: 
- iskolai diáksport jellegű rendezvények 
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- fogyatékosok sportja 
- szabadidős sportversenyek és rendezvények 
- ifjúsági sportturizmus. 

2.3. Szociális alapszolgáltatási feladatok (szociális étkeztetés, családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátása), valamint gyermekjóléti alapellátási feladatok 
(gyermekjóléti szolgáltatás) kistérségi szintű működtetése 2009. január 1. napjától az 
alábbiak szerint valósul meg; 
Ezen feladatok ellátására a Társulás szerződést köt: 

2.3.1. Szociális étkeztetés vonatkozásában a 
 Helvécia központú intézményi társulással 

- Helvécia 
- Orgovány  
- Ballószög és 
- Jakabszállás települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Kecskemét központú intézményi társulással 
- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően; 

2.3.2. Családsegítés vonatkozásában a  
 Helvécia központú intézményi társulással 

- Helvécia 
- Orgovány  
- Jakabszállás  
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs 
- Ladánybene   
- Fülöpháza  
- Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően 

 Tiszakécske központú intézményi társulással 
- Lakitelek 
- Nyárlőrinc  
- Szentkirály  
- Tiszakécske települések közigazgatási területére kiterjedően.  

2.3.3. Házi segítségnyújtás vonatkozásában a  
 Helvécia központú intézményi társulással 

- Helvécia 
- Orgovány  
- Jakabszállás  
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedően;  

2.3.4. Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a  
 Kecskemét központú intézményi társulással 
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- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs 
- Ladánybene   
- Fülöpháza  
- Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően 

 Tiszakécske központú intézményi társulással 
- Nyárlőrinc  
- Tiszakécske települések közigazgatási területére kiterjedően.  

2.3.5. Idősek nappali ellátása vonatkozásában a  
 Helvécia központú intézményi társulással 

- Helvécia 
- Orgovány  
- Jakabszállás  
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően. 

2.3.6. 2009. január 01. napjától a Társulás feladatellátási szerződést köt – a kistérség 
egészére kiterjedően – pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának 
biztosítására. 

2.3.7. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátására a Társulás szerződést köt a  
  Helvécia központú intézményi társulással 

- Helvécia 
- Orgovány  
- Jakabszállás  
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs 
- Ladánybene   
- Fülöpháza  
- Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően 

 Tiszakécske központú intézményi társulással 
- Lakitelek 
- Nyárlőrinc  
- Szentkirály  
- Tiszakécske települések közigazgatási területére kiterjedően.  
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Szociális alapszolgáltatási feladatok közül a szociális étkeztetés, családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás valamint 
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai 
koordinációját, a feladatellátás megszervezését – a kistérség egészére kiterjedően 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Kecskemét, Piaristák tere 8.) 
látja el.  

2.4. A belső ellenőrzési feladatok ellátására a többcélú társulás szerződést köt: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a belső ellenőrzési feladatot 
lássa el a kecskeméti önkormányzati intézmények vonatkozásában, valamint nyújtson 
segítséget a társulás területén működő belső ellenőrzési társulások munkájához.  
Tiszakécske Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Lakitelek, 
Tiszaug, Nyárlőrinc, Szentkirály, Városföld, Helvécia, és a kistérségen kívül eső Bugac 
(Kiskunfélegyházi kistérség) települési önkormányzatok intézményeire.   
Kerekegyháza Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Ágasegyháza, 
Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Jakabszállás, Ladánybene, Kunbaracs, Lajosmizse, 
Orgovány települési önkormányzatok intézményeire. 

2.5. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység: 
A mozgókönyvtári feladatok ellátására a Társulás szerződést köt a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtárával, hogy a mozgókönyvtári feladatokat 
lássa el külön megállapodás keretében 

- Ágasegyháza 
- Ballószög 
- Felsőlajos 
- Jakabszállás 
- Ladánybene 
- Kunbaracs 
- Szentkirály 
- Helvécia 
- Nyárlőrinc 
- Fülöpháza és 
- Tiszaug települési önkormányzatok részére. 

2.6. Egészségügyi alapellátás:  
A Társulás feladatai között szerepel a hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer 
összehangolása az alábbi ügyeletek vonatkozásában: 

 Kecskemét és környéke településeinek központi ügyelete 
- Kecskemét (központ) 
- Ágasegyháza 
- Ballószög 
- Fülöpháza 
- Helvécia 
- Jakabszállás 
- Kerekegyháza 
- Kunbaracs 
- Ladánybene 
- Nyárlőrinc 
- Orgovány 
- Városföld 

 Lajosmizse mikrotérség központ ügyelete 
- Lajosmizse (központ) 
- Felsőlajos 

 Lakitelek, Szentkirály, Tiszaug Község, valamint, Tiszakécske Város Önkormányzata 
az Emergency Service Kft-vel kötött feladatellátási szerződésben foglaltak szerint 
biztosítja az ügyeleti ellátást. 
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2.7. A Társulás szervezési és foglalkoztatási tevékenységet folytat a Nemzeti 
Közfoglalkoztatási Program, valamint a Társadalmi Megújulási Operatív Program 
(továbbiakban: TÁMOP) foglalkoztatási programok lebonyolításában.  

2. 8. Kistérségi szintű turizmusfejlesztés valamint idegenforgalom.  
 2007. december 1-jétől a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás működteti a 

Tourinform Kecskemét irodát. Az iroda alapvető feladata a Magyar Turizmus Zrt. 
Névhasználati szerződése szerint térségi információs és marketing feladatok 
ellátása.  

2. 9.  Kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása 
2.9.1. a többcélú társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel 

összefüggő feladatokat – legalább 3 év időtartamra – az adott kistérséghez tartozó 
valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a társulás 
megszüntetése nélkül ellátják. 

2.9.2.  A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében Kistérségi 
Fejlesztési Tanácsként jár el. Ebbéli minőségében 

2.9.3. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 
adottságait; 

2.9.4.  kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve az ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, és ellenőrzi azok 
megvalósítását;  

2.9.5. a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi 
területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a 
pályázati felhívásban is szerepel; 

2.9.6.  megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját 
kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

2.9.7.  pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 
elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 
erősítő felhasználását; 

2.9.8.  közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

2.9.9.  koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek 
együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

2.9.10.  a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 
elképzeléseit; 

2.9.11. folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, 
a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben 
működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és 
a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

2.9.12.  vállalja, hogy a Társulási Tanács a 2.9.4., 2.9.5., 2.9.6.,  pontjaiban meghatározott 
ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a Tanács 30 napon belül 
megismételt ülésén a többcélú társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének 
támogató szavazatával dönt. 

A többcélú társulás a térség egészére kiterjedően gondoskodik a jelen megállapodásban 
meghatározott térségi feladatellátásról. 
A többcélú társulás a térség nagyobb részére, egyes települési önkormányzatokra 
kiterjedően gondoskodik a külön megállapodásba foglalt feladatellátásról. 

 
IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 

 
A tagsági jogviszony keletkezése: 
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1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei – kizárólagos 
jogkörükben – minősített többséggel hozott határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki 
a többcélú társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás) 
A határozatban meg kell jelölni, hogy mely feladat- és hatáskört, közszolgáltatást látja el 
térségi szinten, valamint mely intézmény útján. 

2. A többcélú társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési 
önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási megállapodást jóváhagyják, és a 
megalakulást követően a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatósága 
a többcélú társulást nyilvántartásba vette. 

3. A Tanács elnöke az alakuló ülést követő 15 napon belül megküldi a Társulási 
megállapodást a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős 
szervnek, amely arra 15 napon belül törvényességi észrevételt tehet. 

4. A Társulási megállapodást a többcélú társulás tagjai szükség szerint módosíthatják, a 
helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 

5.  A többcélú társulás tagjai           
- a Társulási megállapodásban meghatározott térségi feladatra, 
- külön megállapodásban ágazati/ fakultatív feladatra társulhatnak. 

6. A többcélú társuláshoz Kecskemét Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok 
képviselő-testületei csatlakozhatnak.  

A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete 
nyilatkozatát tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzatok 
képviselő-testületeinek, valamint a többcélú társulás Társulási Tanácsának kell 
megküldeni. 
A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy 
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, 
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 
A csatlakozás jóváhagyásáról a Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-
testülete minősített többséggel, a Társulási Tanács a jelen Megállapodásban 
meghatározott szavazataránnyal dönt. 

7. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges: 
- a többcélú kistérségi Társulási megállapodás jóváhagyásához 
- a többcélú kistérségi Társulási megállapodás módosításához 
- a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez 
- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

8. A társulás tagja a többcélú társulásból a naptári év utolsó napjával – december hó 31-i 
hatállyal – válhat ki. 

A kiválásról szóló minősített szavazataránnyal meghozott határozati döntést legalább 6 
hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint a többcélú 
társulással közölni. 

9. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt 
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. 
Fontos oknak minősül: 
- a tag - több alkalommal, de legalább 2 alkalommal - a pénzügyi hozzájárulást nem, 

vagy nem határidőben utalja át,  
- a tag a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint 

az előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget. 
10. A társulás megszűnik:  

- aTkt. törvény. 1.§. (8) bekezdésében meghatározott esetben 
- ha a társulás valamennyi tagja kimondja a többcélú társulás megszűnését, 
- a bíróság jogerős döntése alapján. 

11. A többcélú társulás tagjai a Társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről 
vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 
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12. A többcélú társulás tagjai a kiváláskor, és a társulás megszűnésekor kötelesek 
egymással elszámolni. 

13. A társulás megszűnése esetén a társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási 
szerződés szerint osztják fel.  

14. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú 
kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás 
tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás 
feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi 
társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 
V. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 

 
1. A többcélú társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali 

eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. 

2. A társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a 
megalakulását követő 3 hónapon belül. 

 

A TÁRSULÁS SZERVEI 

 
A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei, a Tanács bizottságai, a társulás 
hivatali munkaszervezete. 

 
1. Társulási Tanács 

 
1. A többcélú társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
2. A Tanács gyakorolja a jelen Társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott 
önkormányzati feladat- és hatásköröket.  

3. A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő 
polgármesterei.  

4. A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a 
polgármester helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete 
határozza meg. 
A települési önkormányzatnak a képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal 
felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) 
rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. 
A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat 
(szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 

5. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 
megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló 
ülést Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere hívja össze, a megállapodás 
jóváhagyását követő 15 napon belül. 
 

2. Társulás Elnöke 
(Társulási Tanács Elnöke) 

  
1. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az 

elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat, 
meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely 
tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz – amennyiben a Társulási Tanács tagjainak 
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száma a huszonötöt meghaladja – a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata 
szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot. 

2. A Tanács elnöke képviseli a többcélú társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök látja el. 

 
3. Társulás Alelnökei 

(Társulási Tanács Alelnökei) 
 
1. A többcélú társulás az elnök mellett négy – mikrotérségenként egy – alelnöki tisztséget 

létesít. 
2. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából 

alelnököket választ. 
3. Az alelnökök személyére a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot.  
4. Az elnököt akadályoztatása és távolléte esetén az általános elnökhelyettesi tisztséget 

betöltő alelnök, azt követően a Tanács elnöke, ill. általános elnökhelyettese által kijelölt 
alelnök helyettesíti. 
Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 

5. Az alelnök(ök) megválasztása minősített többséggel történik. 
 

4. Hivatali és munkaszervezete 
 

1. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak 
végrehajtását 2007. december 1-jétől a költségvetési szervként létrehozott Kecskeméti 
Kistérségi Iroda végzi. 

2. A Kistérségi Iroda a Társulási Tanács elnöke közvetlen irányítása alatt áll. 
3. A Tanács egyes feladatainak ellátását – külön feladat-ellátási szerződés keretében – 

külön szervezet közreműködésével látja el.  
4. A Kistérségi Iroda feladatait részletesen annak Alapító okirata, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 
5. A Kistérségi Iroda vezetőjével kapcsolatban a munkáltatói jogokat – kinevezés, 

felmentés, fegyelmi felelősségre vonás tekintetében – a Tanács, az egyéb, fel nem sorolt 
munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja. A Kistérségi Iroda vezetőjét a Társulási 
Tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szabályai szerint a 
megyei területfejlesztési tanács véleményének kikérésével nevezi ki.  
A munkaszervezet feladatait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottakkal, valamint a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalókkal és 
egyéb, polgári jogi jogviszony létesítésével látja el. 
A Kecskeméti Kistérségi Iroda (továbbiakban: Kistérségi Iroda) szervezeti felépítése a 
Társulási Tanács 100/2009. (12.16.) KTT. számú határozatával jóváhagyott Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerint: 
- Tourinform Iroda 
- Közfoglalkoztatási Csoport 
- Gazdaságfejlesztési Csoport. 
A Kistérségi Iroda munkavállalói felett a munkáltatói jogkört az irodavezető gyakorolja. 
A 2011. január 21-én kelt, 1/2011. sz. Elnöki intézkedés alapján – melyben a Társulás 
elnöke a közfoglalkoztatásban résztvevő, valamint alkalmi munkavállalók esetében a 
munkáltatói jogok gyakorlását átruházta a Közfoglalkoztatási Csoport vezetőjére - a 
Közfoglalkoztatási Csoport vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társulási 
megállapodás III. fejezet 2.7. alpontjában meghatározott közfoglalkoztatás keretében 
foglalkoztatott személyek, az alkalmi munkavállalók és a TÁMOP keretében 
foglalkoztatottak tekintetében. 
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VI. A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 
1. A Társulási Tanács működése 

 
1. A Tanács alakuló ülését a térségközpont polgármestere hívja össze és vezeti.  
2. Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot.  
3. Az alakuló ülés kötelező napirendje:  

- a tisztségviselők megválasztása, 
-  a társulás szervei tagjainak megválasztása, 
- a Társulási megállapodás felülvizsgálata. 

4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
5. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, ill. felhatalmazott 

képviselő útján lehet. 
6. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.

  
7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte 

esetén az általános elnökhelyettes, ill. az általuk kijelölt alelnök hívja össze és vezeti.  
8. A Tanács ülését össze kell hívni:  

- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, a Társulási Tanács által 
meghatározott időpontban    

- a Társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott esetben 
- a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül 
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 

kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
9. A Tanács ülése nyilvános.  
10. A Tanács zárt ülésére a Tkt. törvény (7.§. (5.) bek.) szabályai az irányadók. 
11. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A 
jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek és a társulás 
tagjainak. 

12. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező tag 
jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a 
kistérség lakosságszámának a felét. 

13. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának felét. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, 
amely eléri a jelenlévő tagok szavazatainak 2/3-át, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 

14. Minősített többség szükséges: 
- a Társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséhez, 
- a társulás megszüntetésének kezdeményezéséhez,  
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához, 
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
- települési önkormányzat csatlakozásának jóváhagyásához, 
- hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízás 

adásához ill. visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés 
kiszabásához 

- zárt ülés elrendeléséhez, a társulás vagyonával való rendelkezéshez, és az általa kiírt 
pályázat tárgyalásához, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene 

- azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtásához 
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat 

meghatároz. 
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15. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, 
amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra 
határidőben nem tett eleget. 

16. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy 
ismét napirendre tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.  
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi 
blokkolás), úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok külön 
megállapodást köthetnek. 

17. A Társulási Tanács a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése 
céljából Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot hoz létre. A bizottság elnökét és 
tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani. 

18. A Társulási Tanács a társulás közoktatással összefüggő döntései előkészítésére – 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 89/A. § (9) bekezdése alapján – 
Közoktatási Társulási Bizottságot hoz létre.  

19. A Társulási Tanács tagjai évente kétszer beszámolnak képviselő-testületüknek a 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

 
VII. A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

1. A társulás tagjának jogai 
 

1. A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás 
szervezetének kialakításában. 

2. A társulás tagja választhat és választható a társulás egyes szerveibe, tisztségeire. 
3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 
4. Igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
5. Javaslatot tehet a társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának megfelelő – 

kérdésben.  
6. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a társulás 

tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás tevékenységéről, 
amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a 
társulás dokumentumaiba, irataiba. 

7. Joga van kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell.  

8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
  

2. A társulás tagjának kötelessége 
 
1. A Társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak betartása. 
2. Részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és 

feladatok közös megvalósításában. 
3. A társulás határozatainak végrehajtása. 
4. A társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információszolgáltatás. 
5. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 
 

VIII. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA 
 
1. A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 

állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Kistérségi Iroda gondoskodik. A társulás 
költségvetése magában foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott intézmények 
költségvetését is. 
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2. A társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény és a 
végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 

3. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a többcélú társulás működési 
költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának 
költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (pénzügyi hozzájárulás). (A 
lakosságszám megállapítására a költségvetésről szóló törvényben, az állami normatív 
támogatás megállapításánál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.) 

4. A pénzügyi hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács minden évben a tárgyévi 
költségvetés elfogadásakor, a költségvetéséről szóló határozatában állapítja meg. 

5. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben 
történik: 
- az első részlet március 15. napjáig 
- a második részlet június 15. napjáig. 

6. A befizetés átutalással történik a társulás számlájára. 
7. Az önkormányzat köteles a Tanács elnökét haladéktalanul tájékoztatni, ha a 

működéshez vagy fejlesztéshez meghatározott hozzájárulását nem tudja teljesíteni. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz 
fizetőképes. A hozzájárulás teljesítési határidejének leteltétől számított 5 napon belül a 
nem teljesítő önkormányzat képviselője valamint a Társulás részéről a Tanács elnöke, a 
Társulás gazdasági vezetője és a Kistérségi Iroda vezetője egyeztető megbeszélést 
folytat le, amelyben rögzítik azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzatnak és a 
Társulásnak meg kell tennie annak érdekében, hogy a nem teljesített hozzájárulás 
pótlásra kerüljön. A teljesítési határidő lejártát követő 15. naptól a nem teljesítő 
önkormányzat kamatot köteles fizetni a Társulásnak az elmaradt összegre. A kamat 
mértéke megegyezik a Társulás számlavezető pénzintézeténél a Társulás által felvehető 
folyószámlahitel kamatának mindenkori mértékével. Amennyiben az önkormányzat 
továbbra sem teljesíti a hozzájárulási kötelezettségét, a társulás a fizetési határidő 
lejártát követő 31. naptól az elmaradt hozzájárulásra és az arra járó kamatra – a 
Társulási Tanács minősített többségének egyetértésével – azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) benyújtására jogosult a nem teljesítő önkormányzat számlavezető 
pénzintézeténél.  
Amennyiben a Társulás az átmenetileg kieső bevételt sem saját pénzeszközből, sem 
pedig rendkívüli beszedési megbízás alkalmazásával pótolni nem tudja és ezen kieső 
bevétel finanszírozásához hitelt vesz fel, a hitel kamatát az önkormányzat köteles 
megtéríteni. 

8. Forrásgyűjtés, forráskoordináció: 
A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei 
megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat 
gyűjthet. 
A forráskoordináció kiterjed: a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a 
pályázatok összegyűjtésére, a pályázatok adatairól nyilvántartás vezetésére. 

9. Pályázati forrás: 
A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó 
források igényléséhez. 

10. Költségvetési pénzeszköz:  
A többcélú társulás a működéséhez és a kistérségi programok, tervek 
megvalósításához, a feladatellátáshoz költségvetési/ kormányzati hozzájárulást igényel. 
 A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítő 
normatív támogatást igényel. 

 
1. A társulás vagyoni viszonyai  

 
1. A többcélú társulás vagyonának köre:  

- a feladatellátáshoz átadott vagyon,  
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- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a 
társulás közös tulajdonát képezi, 

- pályázati úton megszerzett vagyon, 
- egyéb. 

2. A közös vagyon megszüntetéséről a társulás tagjai - a külön megállapodásban 
megfogalmazott - vagyonfelosztási szerződésben rendelkeznek. 

3. A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás 
tevékenysége révén keletkezett vagyon és annak szaporulata.  

4. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: a tulajdonnal való rendelkezési jogot a 
Tanács gyakorolja. 

5. A közös vagyont képező vagyontárgy rongálódásakor, helyreállításakor, 
megsemmisülésekor a kárviselés a vagyontárgyat ténylegesen használó 
tagönkormányzato(ka)t terheli(k). 

 
2. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer 

 
1. A társulás beszámolási kötelezettségére, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény és a végrehajtására kiadott, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján - célszerűségi és gazdaságossági 
szempontból - ellenőrzik a társulás működését.  

3. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a gazdálkodásról szóló beszámolót a Társulási 
Tanács elé történő terjesztést megelőzően véleményével köteles ellátni. 

4. A társulás ellenőrzésének tapasztalatairól szóló előterjesztést a Társulási Tanács köteles 
megvitatni, és arról határozatot hozni. 

5. A társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi 
támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások 
felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

6. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék 
és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek 
ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító 
hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 

 
IX. ADATSZOLGÁLTATÁSI-TÁJÉKOZTATÁSI–INFORMÁCIÓS RENDSZER 

 
1. A többcélú társulás térségi feladat-ellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési 

feladatainak ellátásához, az ágazati, szakmai programok, tervek megalapozása 
érdekében információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, működtet folyamatosan. 

Az adatbázis alap/törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához, 
adatgyűjtéséhez, adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a társulást alkotó települési 
önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak. 

2. A többcélú társulás térségi informatikai rendszere keretében: 
- a társulás tájékoztatási rendszerét, valamint 
- ágazati információs rendszereket működtet. 

3. A térségi és ágazati tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a 
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek. 

4. Ágazati információs rendszerek: 
- intézményi (közoktatási, szociális) információs rendszer, 
- közigazgatási információs rendszer (hatósági statisztikai adatszolgáltatási, egyéb, 

elektronikus ügyfél tájékoztatási rendszer, 
- településrendezési, településfejlesztési, területfejlesztési információs rendszer, 
- környezetvédelmi információs rendszer, 
- pályázatfigyelési rendszer. 

5. Társulási tájékoztatási rendszer: 
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A többcélú társulás tájékoztatási rendszere keretében biztosítja az E-demokráciát.  
A Tanács folyamatosan közzé ill. nyilvánossá teszi: 
- a társulás alapdokumentumait (Társulási megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ, 

Ügyrend, külön megállapodások),  
- a társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket (határozatok, 

ajánlások) 
- egyéb közérdekű adatokat (költségvetés, beszámoló) 

 
X. KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER 

 
1. A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési 

önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési 
társulásaival, egyéb társulásaival. 

2. A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség 
fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, 
érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.   

3. Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, 
intézményekkel.  

4. Tájékoztatási kötelezettség: 
4.1. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-

testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
4.2. A Társulási Tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott 

közmeghallgatáson tájékoztathatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás 
tevékenységéről.  

5. Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése: 
A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei 
dokumentumait, a társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás 
döntéseit, a társulás költségvetését, beszámolóját, a társulásra vonatkozó közérdekű 
adatait a kistérség honlapján (www.aranyhomok.hu) folyamatosan közzéteszi a lakosság, 
a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Kormányrendelet, a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos költségvetéséről 
szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

2. A Társulási megállapodás mellékleteit képezik: 
- a többcélú társulás tagjainak Jegyzéke (1. sz. melléklet) 

3. A Tanács elnöke a Társulási megállapodás mellékletét és függelékét képező 
dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak.   

4. Kistérség: területfejlesztési-statisztikai kistérség. 
5. A többcélú 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, megegyezésre.  
 
A jogvita eldöntésére Kecskemét Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
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A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási 
megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve 
kötelező rendelkezésként fogadták el. 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:                    Jóváhagyó határozat 
száma: 
 
Ágasegyháza Község Önkormányzata  

Ballószög Község Önkormányzata  

Felsőlajos Község Önkormányzata  

Fülöpháza Község Önkormányzata  

Helvécia Község Önkormányzata  

Jakabszállás Község Önkormányzata  

Kecskemét Város Önkormányzata  

Kerekegyháza Város Önkormányzata  

Kunbaracs Község Önkormányzata  

Ladánybene Község Önkormányzata  

Lajosmizse Város Önkormányzata  

Lakitelek Község Önkormányzata  

Nyárlőrinc Község Önkormányzata  

Orgovány Község Önkormányzata  

Szentkirály Község Önkormányzata  

Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tiszaug Község Önkormányzata  

Városföld Község Önkormányzata  
 
Jelen Társulási megállapodást a Társulási Tanács, úgy is mint Kistérségi Fejlesztési Tanács  
a …….határozatával   jóváhagyta. 
 
Jelen Társulási megállapodás minden tagönkormányzat jóváhagyó határozatát követően lép 
életbe, mellyel egyidejűleg a 10/2010. (03.30.)KTT. sz. – a Társulási Tanács által – 
jóváhagyott Társulási megállapodás hatályát veszti. 
 

1. sz. melléklet a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodáshoz 

      

Önkormányzat Cím Lakosság szám (fő) 
2010. január 01. 

Ágasegyháza Község 
Önkormányzata 

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 
1. 1952 

Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi u. 15. 3386 
Felsőlajos Község Önkormányzata 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12 989 
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Fülöpháza Község Önkormányzata 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 3. 910 
Helvécia Község Önkormányzata 6034 Helvécia, Sport u. 42. 4497 
Jakabszállás Község Önkormányzata 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. 2748 
Kecskemét MJV. Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 111275 
Kerekegyháza Város Önkormányzata 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.  6469 
Kunbaracs Község Önkormányzata 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1. 656 
Ladánybene Község Önkormányzata 6045 Ladánybene, Fő u. 66 1724 
Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  11695 
Lakitelek Község Önkormányzata 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 4669 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. út 34. 2380 
Orgovány Község Önkormányzata 6077 Orgovány, Molnár G .u. 2. 3412 
Szentkirály Község Önkormányzata 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.  1955 
Tiszakécske Város Önkormányzata 6060 Tiszakécske, Kőrösi út 2. 11674 
Tiszaug Község Önkormányzata 5473 Tiszaug, Rákóczi út 51. 987 
Városföld Község Önkormányzata 6033 Városföld, Felszabadulás u. 35. 2216 
 

*** 
 

7.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó közbeszerzési 
terve 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
(Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli kiegészítést annyit kíván tenni, hogy a 
közbeszerzési tervet kötelező elkészíteni, ez év közben módosulhat. 
 
A kést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 
2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadását. 
 

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

 
42/2011. (V. 2.) Kt. határozata 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 
2011. évi Közbeszerzési Terve 
 

H A T Á R O Z A T  
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1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján az Önkormányzat 2011. évi 
Közbeszerzési Tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

2.) A Közbeszerzési Terv módosítása, és a módosítás 
eredményeképpen a közbeszerzési eljárás lefolytatása a 
Polgármester feladata. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

1. melléklet a 42/2011.(V. 2.) Kt. határozathoz 
 

NÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE  
2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE 

 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
 

Az eljárás 
megindításának, 

Illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 
időtartama 

II. Építési beruházás       

Nyárlőrinc Község 
belterületi részén 
szennyvízgyűjtő 
csatornahálózat és 
helyi tisztítómű 
kivitelezése 

 
45210000 

kivéve: 
45213316 
45220000 
45231000 
45232000 

 

Egyszerű 
Hirdetmény 

közzétételével 
induló 

2011. szeptember 
8. 

2012. 
december 31. - 

III. Szolgáltatás 
megrendelés       

Nyárlőrinc Község 
belterületi részén 
szennyvíz gyűjtő 
csatornahálózat és 
helyi tisztítómű 
kivitelezésének 
projektmenedzsmentje 

72224000-1 Egyszerű 
Hirdetmény 

közzétételével 
induló 

2011. július 26. 2012. 
december 31. - 

Nyárlőrinc Község 
belterületi részén 
szennyvíz gyűjtő 
csatornahálózat és 
helyi tisztítómű 
kivitelezéséhez FIDIC 
mérnök kiválasztása 

71000000-
8-tól 

71900000-
7-ig kivéve:  
71550000-8 

és 
79994000-8  

Egyszerű 
Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
2011. július 26. 2012. 

december 31. - 

Nyárlőrinc Község 
intézményei hőtermelő 
berendezéseinek 
üzemeltetése 

65320000-2 Egyszerű 
Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
2011. június 6. 2019. 

december 1. - 
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8.1.) Pályázat Falunapra 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a Falunapi pályázattal 
kapcsolatos határozat-terveztet megkapták. Az önkormányzat már nyújtott be egy 
pályázatot Falunapra, ahol 600 e/Ft-ot lehet nyerni, első sorban hangosításra és 
műsorra. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is írt ki pályázatot kulturális 
rendezvények támogatására. Ebben a pályázatban első sorban étkeztetésre – 150 
e/Ft összegben – és eszközökre (pl. mobil WC) – 50 e/Ft összegben – pályázna az 
önkormányzat. Az igényelt támogatás összeg így 200 e/Ft.  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a pályázat 
benyújtását Falunapi rendezvény megtartására.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Falunapi rendezvény 
megtartásának támogatására pályázat benyújtását. 
 

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

 
43/2011. (IV. 29.) Kt. határozata 
Falunapi rendezvény megtartására 
pályázat benyújtása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. 
június 12-én Falunapi rendezvény megtartására 600 e/Ft-ot 
biztosít az általános tartalék terhére. 

2.) A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés Elnökéhez a rendezvény megtartásának 
támogatására. 

3.) Az igényelt támogatás összege 200 e/Ft, pályázati önerő 
400 e/Ft. 

Felelős: Pap Sándor polgármester  
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.2.) Bérlő kiválasztása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A nyárlőrinci Alkotmány u. 41. szám alatti önkormányzati 
lakásra a Bács-Kiskun Megyei Főkapitánynak bérlő kijelölési joga van. Bérlő 
kiválasztási jogánál fogva javaslatot tett, hogy a jelzett ingatlanra Koós István rendőr-
törzsőrmester körzeti megbízottal kösse meg az önkormányzat a bérleti szerződést 
2011. április 1-től, beosztása teljesítéséig. (Csatolva a Bács-Kiskun Megyei 
főkapitány megkeresése). 
A Tiszakécskei őrsparancsok úr kérte, hogy a szolgálati lakás bérleti díját az 
önkormányzat lehetőségeihez mérten mérsékelje a korábbiakhoz hasonlóan. 
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Javasolja, hogy a szolgálati lakás után fizetendő lakásbérleti díjból 50% 
kedvezményt biztosítson az önkormányzat a körzeti megbízott részére. 
Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Koós István rendőr-
törzsőrmesterrel a bérleti szerződés megkötését, valamint a lakás bérleti díjából 50% 
kedvezmény biztosítását. 
 

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

 
44/2011. (IV. 29.) Kt. határozata 
Bérlő kiválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Bács-Kiskun Megyei Főkapitány bérlő kiválasztása alapján 
– Koós István rendőr-törzsőrmester, körzeti megbízottal 
2011. április 1-től a beosztás teljesítéséig lakásbérleti 
szerződést köt. 

2.) A Képviselő-testület Koós István körzeti megbízott részére a 
Nyárlőrinc, Alkotmány u. 11. szám alatti szolgálati lakás 
után fizetendő lakásbérleti díjból 50% kedvezményt biztosít. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
lakásbérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.3.) Lomtalanítási díj megállapítása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az önkormányzat az idei évben is szeretné megtartani a 
községben a szokásos lomtalanítást. A lomtalanítás időpontja 2011. május 6-a. 
Javasolja, hogy házanként, az elmúlt évekhez hasonlóan a 100 kg alattit ingyenesen, 
100 kg felett pedig 1.000 Ft + ÁFA díj megfizetése ellenében szállítsák el a lomot. Az 
egyszeri díjat a Polgármesteri Hivatalban kell befizetni 2011. május 5-én 15 óráig. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
lomtalanítási díj megfizetését, a javaslat szerint. 
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Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. 
 

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

 
45/2011. (IV. 29.) Kt. határozata 
Lomtalanítási díj megfizetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése 
alapján a 2011. május 6-án sorra kerülő lomtalanítás során 100 
kg alatt ingyenesen, 100 kg felett összegyűlt lom esetében 
egységesen 1.000,- Ft + ÁFA egyszeri díj megfizetése 
ellenében kerül elszállításra a lom. 
Az egyszeri díjat előre kell befizetni a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában, legkésőbb 2011. május 5-én 15 óráig. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

 
8.5.) Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat küldöttválasztása 
 
Pap Sándor polgármester: Az előterjesztést a testületi tagok megkapták. 
(Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
 
Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezet elfogadását. 
 

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

 
46/2011. (IV. 29.) Kt. határozata 
Tisza-Kunság Vízgazdálkodási Társulat  
küldöttgyűlésén Nyárlőrinc képviselete 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Pap Sándor polgármester előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozza: 
A Képviselő-testület az Önkormányzat részéről a Tisza-Kunság 
Vízgazdálkodási Társulat küldöttjének a mindenkori 
polgármestert jelöli meg. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

 
8.6.) Kommunális hulladék-megsemmisítő és energiatermelő üzem 
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Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az ehhez kapcsolódó anyagot 
megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés).  
Néhány mondattal szeretné kiegészíteni az előterjesztést. A cég aki megkereste az 
önkormányzatot Magyarország területén 12 ilyen jellegű üzemet szeretne létrehozni. 
Ezek az üzemek nem veszélyes hulladékra, hanem kommunális hulladékra 
vonatkoznak. Nyárlőrinc földrajzi fekvése miatt kerülhetne szóba. Ez egy 3 milliárd 
forintos beruházás, melyet közösen valósítana meg az önkormányzattal. Később az 
üzem az önkormányzat tulajdonába és működtetésébe kerülne. Első lépésként az 
önkormányzatnak szándéknyilatkozatot kellene tennie, hogy érdeklődik a beruházás 
iránt, mely semmilyen kötelezettséggel nem jár. Amennyiben Nyárlőrincet 
alkalmasnak találnák egy ilyen üzem létrehozására, elkészítenék a hatástanulmányt, 
amelyben kidolgozásra kerülne, hogy milyen technológiát lehetne alkalmazni. A 
plazma technológia estében a hő hatására lebomlik a szemét, gáz keletkezik, melyet 
gázmotorban elégetnek, mely meghajtja a generátort, ez termeli az áramot és 
rádolgozik a nagyfeszültségre. A gázmotor hulladék hőjével pedig üvegházat lehetne 
fűteni.  
Egy ilyen üzem három műszakban dolgozna, és 60 főt tudna foglalkoztatni. A 
beruházás megvalósulása esetén járulékos munkahelyek is teremtődhetnek, például 
az üvegházakban, a szállításban. Közvetlenül és közvetve körülbelül 200 munkahely 
jöhetne létre. A hulladék beszállítása 20-25 km-es körzetből történne. 
Véleménye szerint a szennyező anyag kibocsájtás minimális lenne, mert ezek az 
üzemek már olyan szűrőkkel, filterekkel vannak ellátva, melyek ezeket az anyagokat 
kiszűrik. Problémásabb területnek látja a hulladék ideszállítását és tárolását. A 
szállítást a falun keresztül semmiképpen nem lehet megoldani, csak egy külön úttal, 
amely egyenesen az üzemhez vezet. A szemét tárolása pedig zsugorítással és 
fóliázással történne.  
 
Túri István képviselő: Nyilván valóan figyelembe kell majd venni a beruházás során 
az uralkodó szélirányt is, hogy ne a település fele hozza a kibocsájtott füstöt, 
valamint a szomszéd településeket is.  
 
Pap Sándor polgármester: A falu déli határában tudná elképzelni a beruházás 
megvalósítását, mely véleménye szerint mindenképpen pluszt hozna a községnek, 
és komoly vagyontárgya lenne a településnek, hiszen hét év múlva saját tulajdon 
lenne. Amennyiben a képviselő-testület szándéknyilatkozatot tesz, mint mondta, ez 
nem kötelez semmire. Az első lépésben felmérik, a település egyáltalán alkalmas-e 
egy ilyen üzem létrehozására, majd elkészítik a hatástanulmányt, ezek után kell 
dönteni arról, hogy valóban megvalósuljon-e a beruházás. 
 
Túri István képviselő: A szándéknyilatkozat megtételével véleménye szerint nem 
veszít semmit az önkormányzat, legalább felmérik a lehetőségeket.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Úgy véli, hogy a környéken valamilyek település 
biztosan esélyes egy ilyen beruházás megvalósítására, támogatja a 
szándéknyilatkozat megtételét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek szándéknyilatkozat 
megtételét a kommunális hulladék-megsemmisítő és energiatermelő üzem 
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létesítésével kapcsolatosan.  
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
47/2011. (IV. 29.) Kt. határozata 
Kommunális hulladék-megsemmisítő és  
energiatermelő üzem létesítéséhez szándéknyilatkozat 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Pap Sándor polgármester előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozza: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 
kommunális hulladék-megsemmisítő és energiatermelő üzem 
beruházásával kapcsolatos tárgyalások folytatására és a 
szándéknyilatkozat – mely az Önkormányzat vonatkozásában 
semmilyen jogi kötelezettséget nem eredményezhet – 
aláírására. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


