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2. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 
28-án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Kiss Ferenc, Túri István, 

Hajagos Antal és Vas Ildikó képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket és a tervezőnőt. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7 fő) közül (6) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Szervezett szemétszállítással kapcsolatos szerződés 

meghosszabbítása a Városgazdasági Kft-vel 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Romkert kerítésének felújítására meghozott határozat módosítása 
 Előterjesztő. Pap Sándor polgármester 

3.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás további működésével 
kapcsolatos döntés meghozatala 

 Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) Zárt ülés 

5.) Egyebek 
 

1.) Szervezett szemétszállítással kapcsolatos szerződés meghosszabbítása a 
Városgazdasági Kft-vel 

 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület a 
szervezett szemétszállításra kiírt pályázati felhívását visszavonta, miután az új 
hulladékgazdálkodási törvény nem került elfogadásra. Az önkormányzatnak 2012. 
december 31-én a Városgazdasági Kft-vel megkötött szemétszállítási szerződése 
lejár.  
Felvettük a kapcsolatot a szolgáltatóval, és olyan megállapodásra jutottunk, hogy egy 
évre meghosszabbítjuk a szemétszállítási szerződést – változatlan hulladékszállítási 
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díjakkal - de 2013. július 1-től a lakossággal egyéni szerződést kötnek a hulladék 
elszállítására. A hulladékszállítási és lerakati díj a kecskeméti díjakkal megegyező 
mértékű lesz Ennek megfelelően a kommunális adó mértékét 2013. július 1-től 
csökkentené az önkormányzat. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a módosított 
közszolgáltatási szerződés megkötését a Városgazdasági Kft-vel. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Városgazdasági Kft-
vel a módosított közszolgáltatási szerződés megkötését. 
 

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

 
101/2012. (XI. 28.) Kt. határozat 
Módosított Közszolgáltatási szerződés  
megkötése a Városgazdasági Kft-vel 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Városgazdasági Kft-vel – a szilárd hulladék 
elszállítására – a módosított Közszolgáltatási szerződést 2013. 
december 31-ig megköti. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 101/2012. (XI. 28.) Kt határozathoz 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

  
Mely létrejött egyrészről a 
Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatal 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 
képviseli: Pap Sándor polgármester 
- továbbiakban megrendelő -, 
másrészről a  
 
Kecskeméti Városgazdasági Kft. közszolgáltató vállalkozó 
székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a. 
képviselő: Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató 
cégjegyzékszám: Cg. 03-09-102 171/1993. 
adószám: 11028529-2-03. 
bankszámlaszám: UniCredit Bank 10915008-00000003-70460006 
 - továbbiakban vállalkozó - 

között települési szilárd hulladék és háztartási hulladék szállítása és ártalmatlanítása 
tárgyában 2003. január 2-án létrejött közszolgáltatási szerződés módosítására az alábbi 
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feltételek szerint: 

I. A szerződés 10.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

10.3.1.  

2013. június 30-ig napjáig felek a hatályban lévő szerződés szerint számolják el a 
vállalkozói díjat. 2013. január 1-től június 30-ig a hulladékszállítás díja (a 2012. évi díjjal 
megegyezően) a hulladék elszállításával kapcsolatos időtartamra: 12.844,- Ft Ft/műszakóra 
+ ÁFA/ hulladékszállító gépjármű rezsióradíj. 

10.3.2.  

2013. július 1. napjától vállalkozó áttér a partnerenkénti (ingatlan-tulajdonosonkénti) 
számlázásra, ezen időponttól a vállalkozói díj a Kecskemét Megyei Jogú Városban az azon 
időszakban irányadó hulladékszállítási és lerakati díjjal (mint lakossági közszolgáltatási díjjal) 
megegyező díj. Megrendelő vállalja, hogy 2013. május 31-ig átadja a nyárlőrinci – 
hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont – ingatlan-tulajdonosok adatait, amely adatokat 
ezt követően vállalkozó az adatvédelmi előírások betartásával kizárólagosan csak a 
közszolgáltatási tevékenysége ellátása céljából használja. 2013. július 1-től tehát nem a 
megrendelő Önkormányzatot, hanem a közszolgáltatásba bevont ingatlan-tulajdonosokat 
terheli a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetése. Megrendelő kötelezettséget vállal 
arra, miszerint a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó helyi, önkormányzati 
rendeletét úgy módosítja, hogy az a jelen szerződés-módosítási rendelkezésnek (lakossági 
partnerek felé való számlázás bevezetése) megfeleljen, de felek egyébként is 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy teljes körűen együttműködnek a 2013. július 1. napjával 
bevezetésre kerülő új számlázási és fizetési rendszerre való áttérés nehézségek nélkül való 
megvalósítása céljából.  

II. A szerződés 25. pontjában felek a szerződés hatályát és érvényét meghosszabbítják 
2013. december 31-ig tartó határozott időszakra. 

Egyebekben a szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.  

Felek képviselői a jelen szerződés-módosítást, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag írják alá. 

 

Kecskemét, 2012. november 
 
  /Pap Sándor/     /Lassú Tibor Attila/ 
  polgármester     ügyvezető igazgató 

 

*** 
 

2.) Romkert kerítésének felújítására meghozott határozat módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a Romkert 
kerítésének felújítására pályázatot nyújtsunk be. A 84/2012. Kt. határozat 1.) pontját 
– a többi pont változatlanul hagyása mellett - annyiban kellene módosítani, hogy a 
pályázat nem az MVH-hoz kerül benyújtásra, hanem az EMVA-hoz, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz „falumegújításra és fejlesztésre a Leader 
helyi akciócsoportok közreműködésével 2012. évtől igénybe vehető támogatások”-ra. 

Javasolja a képviselő-testületnek a 84/2012. (X. 17.) Kt. határozat 1.) pontjának 
fentiek szerinti módosítását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
102/2012. (XI. 28.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a „falumegújításra és fejlesztésre a Leader helyi akciócsoportok 
közreműködésével 2012. évtől igénybe vehető támogatások” című pályázati 
kiírásra a Templom-rom kerítésének felújítására 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
84/2012. (X. 17.) Kt. határozatának 1.) pontját – a további 
pontok változtatása nélkül – az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
„falumegújításra és fejlesztésre a Leader helyi 
akciócsoportok közreműködésével 2012. évtől igénybe 
vehető támogatások” című pályázati kiírásra – a 494/2 hrsz-
ú ingatlan, Templom-rom kerítésének felújítására – 
pályázatot nyújt be. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás további működésével 

kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testületi tagok az előterjesztésből láthatják, 
hogy a mai napon volt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülése, ahol a 
társulás megszűnéséről szavaztak az ott jelen lévők. A társulás tanács 
kezdeményezi, hogy a társulás 2012. december 31-vel megszűnjön. Ezzel 
kapcsolatosan a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek döntést kell hozniuk, 
hogy hozzájárulnak-e a társulás megszűnéséhez.  

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszűnésével a mikrotársulások, mint 
például az orvosi ügyelet, pedagógiai szakszolgálat, mozgókönyvtár, belső 
ellenőrzés, megmaradnak.  

Javasolja a képviselő-testületnek, járuljon hozzá a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás megszűnéséhez. 
 

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

 
103/2012. (XI. 28.) Kt. határozat 
Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás megszűnése 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testület döntött 
a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. 
december 31. napjával történő megszüntetéséről.  

A képviselő-testület felkéri Pap Sándor polgármestert, hogy 
a megszüntetésről szóló határozatot 2012. december 13. 
napjáig küldje meg a Kecskeméti Kistérségi Iroda részére. 

2.) A Képviselő-testület elfogadja a vagyonmegosztási 
szerződés alapját képező – jelen előterjesztésben 
megfogalmazott – vagyonfelosztás elveit. Felhatalmazza 
Pap Sándor polgármestert a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsának soron következő 
ülésén elfogadásra kerülő vagyonmegosztási szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Pap Sándor polgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el. 
 

 
A nyílt ülés 15,45 órakor folytatódik. 
 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Pap Sándor polgármester: Felmerült annak lehetősége, hogy a következő 
évben a vállalkozók építmény adóját 90 Ft-tal megemelnénk, amely így 600 Ft/m2 
lenne. Amennyiben az öt nagy céget nézzük, ez összességében rájuk kivetítve 
2.948.680 Ft plusz bevételt jelentene. A kisebb üzletekre, vállalkozásokra eső plusz 
bevétel nagyon minimális lenne, ezért ezzel nem is számoltunk. Személyes 
véleménye, hogy nem szívesen emelné meg az adó mértékét. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság nem támogatta az adó 
mértékének megemelését. 
 
A Képviselő-testülete egyöntetűen úgy foglalt állást, hogy 2013. évre az építményadó 
mértékét nem kívánja megemelni 

 
4.2.) Pap Sándor polgármester: Az iskola állami tulajdonba történő átadása 
kapcsán felmerült, hogy miután a sportcsarnok is ugyanazon helyrajzi számon 
szerepel, az az épület is átkerül állami tulajdonba. Ez azt jelentené, hogy minden 
rendezvény vagy összejövetel után az állam fele bérleti díjat kellene fizetnie az 
önkormányzatnak, ezért célszerű lenne ha az önkormányzat vállalná a működtetést. 
A jegyző asszony az ezzel kapcsolatos teendőknek utána járt, kéri, hogy 
tájékoztassa a testületet. 
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Zayzon Jenőné jegyző: Az általános iskola és a tornacsarnok egy helyrajzi számon 
szerepel. A tornacsarnok nemcsak a gyermekek testnevelését biztosítja, hanem itt 
történik a község közösségi rendezvényeinek, például Falukarácsony, Szüreti 
rendezvény, közösségi sport rendezvények stb., megtartása. 

Az iskola területén található még a melegítő konyha, ahol az időskorú személyek, 
szociálisan rászorultak és az önkormányzat dolgozóinak az étkeztetése történik. Itt 
volt a technikai terem is, ahol most a község Falugyűjteménye található. 

Ezekre a felsorolt ingatlanokra – amennyiben az önkormányzat vállalja a teljes 
működtetést, és biztosítja a gyermekek mindennapi testnevelésével kapcsolatos 
költségeke, valamint az étkeztetés költségét - egyedi megállapodást kell kötni a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kecskeméti tankerületi igazgatójával. 
 
Hajagos Antal képviselő: Nem az igazgató úr fog ezekben az ügyekben eljárni? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az igazgató úrnak ezzel kapcsolatosan nem lesz döntési 
jogköre, ilyen ügyekben csak a tankerület járhat el. A megállapodást 2012. december 
15-ig kell megkötni. 
 
4.3.) Tormási Zoltán alpolgármester: Javaslattal fordul a képviselő-testülethez Pap 
Sándor polgármester jutalmazása végett. Javaslatát azzal indokolja, hogy Pap 
Sándor társadalmi megbízatásban látja el feladatát, juttatása ennek megfelelő.  

Javasolja a képviselő-testületnek, a tiszteletdíjának megfelelően, kettő havi jutalom – 
bruttó 500.000,- Ft - biztosítását.  

Kérdezi a jegyző asszonyt, a jutalom odaítélésének milyen jogszabályi feltételi 
vannak? 
 
Zayzon Jenőn jegyző: Az 1994. évi LXIV. tv. rendelkezik a főállású illetve 
társadalmi megbízatású polgármester béréről illetve díjazásáról. 

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi 
mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának 
hat havi összegét. 

A már biztosított jutalom összege - három havi – nem haladta meg az adható hat 
havi tiszteletdíj összegét. A polgármester úr feladatai a csatorna beruházással és a 
kerékpárút építésével kapcsolatosan nagymértékben megnövekedtek. 
 
Hajagos Antal ügyrendi bizottság elnöke: Javasolja a polgármester 
tiszteletdíjának kettő havi összegét – bruttó 500.000,- Ft-ot - jutalomként megítélni. 
 
Pap Sándor polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek, egyben bejelenti, hogy nem kíván részt 
venni a szavazásban. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Szavazásra teszi fel Pap Sándor polgármester 
kettő havi tiszteletdíjának megfelelő – bruttó 500.000,- Ft – összegű jutalom 
megítélését. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
106/2012. (XI. 28.) Kt. határozat 
Pap Sándor társadalmi megbízatású polgármester 
jutalomban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor társadalmi megbízatású polgármestert az elmúlt 
félévben végzett munkája elismeréseként kettő havi 
tiszteletdíjának megfelelő - bruttó 500.000,- Ft - összegű 
jutalomban részesíti. 

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

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester    jegyző 

 


