N YÁRLŐRIN C K ÖZSÉG K ÉP VISELŐ - TESTÜLETÉNEK

NYÍLT ÜLÉSE
5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE
(2015. MÁJUS 7.)

Rendeletek: 5/2015. – 6/2015. (V.12.)
Határozat: 27/2015 – 35/2015. Kt. hat.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről
__________________________________________________________________________________________

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én
17 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Szappanos Renáta,
Túri István és Hajagos Antal.
Távol van: Vas Ildikó és Forgó Istvánné képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző,
Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos.
Pénzváltó István 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.
Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását:
N a p i r e n d :
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2014.
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
4.) A 2015-2019. évi gazdasági program
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
5.) Egyebek
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2015. (V.7.) normatív határozata
Napirendi pontok elfogadása
H
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1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
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2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2014.
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
4.) A 2015-2019. évi gazdasági program
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
5.) Egyebek
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz
kapcsolódó anyagot megkapták. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy a
módosítást indokolta egyrészt az állami támogatások változása, másrészt a saját
hatáskörű előirányzat módosítása.
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a 2014. évi költségvetés
módosításának elfogadását.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a
költségvetés módosításának elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (V.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
8/2014. (IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.17.) rendelet
módosításáról
***
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai ehhez a napirendi ponthoz
kapcsolódóan is kaptak anyagot. Az előterjesztés a 2014. évi költségvetés
teljesülését tartalmazza. A bevételi oldalon az alacsony teljesítés oka a kerékpárúttal
kapcsolatos fordított áfa. Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2014.
évi zárszámadásának elfogadását.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
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Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 2014. évi
zárszámadás elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (V.12.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
***
3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2014.
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz
kapcsolódó anyagot megkapták, szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Javasolja a
képviselő-testületnek a belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyását.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a
javaslattal.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat
és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi belső ellenőrzéséről
szóló összefoglaló jelentés elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester,
Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2015. (V.7.) Kt. határozata
A 2014. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó
István polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló
összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
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4.) A 2015-2019. évi gazdasági program
Pénzváltó István polgármester: A gazdasági programot a testület tagjai
megkapták. A programban azok a konkrét célok lettek megfogalmazva, melyek jelen
pillanatban körvonalazódtak a pályázati rendszerben. A mostani ciklushoz
kapcsolódó pályázatok júniusban fognak megjelenni. Amennyiben lehetséges
igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni. A gazdasági programban
célként van megjelölve a helyi vállalkozások segítése, akár mezőgazdasági, akár
ipari jellegű. Szeretnénk a kerékpárutat is folytatni, melyre úgy néz ki lesz lehetőség,
mert újra megnyitják a KÖZOP-os pályázatot. A programban az elkövetkező öt évre
vonatkozóan igyekeztünk meghatározni azokat a célokat, melyeket szeretnénk
megvalósítani. Javasolja a képviselő-testületnek a gazdasági program elfogadását.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a
gazdasági program elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat
2015-2019. évekre szóló gazdasági programjának elfogadását. Felelős: Pénzváltó
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2015. (V.7.) Kt. határozata
Nyárlőrinc Község Önkormányzata
gazdasági programja 2015-2019.évekre
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programját
elfogadja.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.) Egyebek
5.1.) Pénzváltó István polgármester: A kerékpárúttal kapcsolatosan leválasztási
vázrajzot kell készíteni az elkészült kerékpárút és a 44-es főút között, melybe
belterületi és zártkerti ingatlanok is beletartoznak, melyeket külterületbe kell átsorolni.
Azokról a területekről van szó, melyek a kerékpárút építése miatt kisajátításra
kerültek.
Zayzon Jenőné jegyző: Ezeket az átsorolásokat a Földhivatalnak be kell jegyeznie
ahhoz, hogy a kerékpárúttal kapcsolatos projektet be lehessen fejezni.
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a kerékpárút
építése miatt a változással érintett belterületi 13/43, 13/45, 13/47, 13/49 hrsz-ú
ingatlanok, és a zártkerti 1015/1, 1002/1, 1003/3, 1004/8,1004/6, 1004/4, 1005/1,
1006/1, 1007/1, 1009/6, 1010/1 hrsz-ú ingatlanok külterületbe történő átsorolását,
mely a rendezési tervvel összhangban van. Felelős: Pénzváltó István polgármester,
Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2015. (V.7.) Kt. határozata
Kerékpárút építése miatt helyrajzi számok
külterületbe való csatolása
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerékpárút
építése miatt a változással érintett belterületi 13/43, 13/45, 13/47,
13/49 hrsz-ú ingatlanok, és a zártkerti 1015/1, 1002/1, 1003/3,
1004/8,1004/6, 1004/4, 1005/1, 1006/1, 1007/1, 1009/6, 1010/1 hrszú ingatlanok külterületbe történő átsorolásához (csatolásához)
hozzájárul.
A változtatások a rendezési tervvel összhangban vannak.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.2.) Pénzváltó István polgármester: A 44-es főút mellett lévő Bácsvíz terület, mely
a „Nyárlőrinc III-as telep” nevet viseli, már az önkormányzat tulajdonában van, de a
területen lévő erdő tulajdonjoga a Bácsvízé maradt. Ezzel kapcsolatosan folytatott
tárgyalásokat, és a Bácsvíz hajlandó az erdészeti tulajdonjogot átadni. Az
önkormányzatnak erdőgazdálkodási jogosultságot kell szereznie erre az
erdőrészletre, és ennek a feladatnak a koordinálásával szakembert kell megbíznia.
Javasolja a képviselő-testületnek szakszemélyzet megbízását a feladat elvégzésére.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal
egyetértett.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, . Felelős:
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2015. (V.7.) Kt. határozata
Szakszemélyzet megbízása erdőgazdálkodói jogosultság
nyilvántartásba vételéhez
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonába
került – a vagyonátháramlás folytán – a „Nyárlőrinc III-as telep”
megnevezésű terület.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István polgármestert,
hogy az érintett Nyárlőrinc 70 A, B, C jelű erdőrészletek
erdőgazdálkodói
jogosultságának
nyilvántartásba
vételével
szakszemélyzetet bízzon meg.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.3.) Pénzváltó István polgármester: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
felajánlotta együttműködési megállapodását, hogy a 2014-2020 közötti időszakban
az Integrált Területi Programok megvalósításában segítséget nyújt az önkormányzat
részére, azaz vállalja pályázatok megírását.
Javasolja a képviselő-testületnek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal
Együttműködési megállapodás megkötését, a 2014-2020. közötti Európai Uniós
fejlesztési ciklus Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Programjának
megvalósítására. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2015. (V.7.) Kt. határozata
Együttműködési megállapodás a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzattal Integrált Területi Programok megvalósítására
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzattal Együttműködési megállapodást köt, a
2014-2020. közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun
megyei Integrált Területi Programjának megvalósítására.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Melléklet a 32/2015. (V.7.) Kt. határozathoz
Együttműködési megállapodás
a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Területi
Programjának megvalósítására
Együttműködő felek
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, (Továbbiakban Megyei Önkormányzat)
Székhely
: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Törzsszám
: 724 308
Adószám
: 15724306-1-03
Aláírásra jogosult képviselője : Rideg László elnök
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat, (Továbbiakban Települési Önkormányzat)
Székhely
: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.
Törzsszám
: 724715
Adószám
: 15724715-2-03
Aláírásra jogosult képviselője : Pénzváltó István polgármester
Továbbiakban: együttműködő felek
1. Előzmények
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye települései a 2013. december 1. –
2014. szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020
területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi törvény 11. § (1) c. pontban foglalt feladatok végrehajtása
érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai elvárásoknak megfelelő, valamint a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok
elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok
elfogadták azokat.
2. Együttműködés célja
A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve projektek
előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források felhasználási
hatékonyságának növelése.
3. Együttműködés tartalma
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 19. § szerint a Települési
Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében
megvalósítandó projektjeit a Megyei Önkormányzat közreműködésével készíti elő illetve valósítja meg
a következő feltételekkel:
 Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal illetve a
megyei Integrált Területi Programmal (továbbiakban: ITP) kapcsolatos kérdésekben
közvetlenül konzultál a települési önkormányzattal, haladéktalanul megadva az esetleges
változásokkal kapcsolatos információt.
 Települési Önkormányzat a TOP-ot, és az ITP-t érintő fejlesztési elképzeléseiről közvetlenül
informálja a Megyei Önkormányzatot.
 Települési Önkormányzat kijelenti, hogy a TOP keretében tervezett projektjeinek előkészítését
és megvalósítását a Megyei Önkormányzattal közösen kívánja megoldani. Ennek érdekében
Települési Önkormányzat projektenként külön-külön szerződést köt a Megyei
Önkormányzattal.
 Települési Önkormányzat a Megyei Önkormányzat közreműködésének költségét az érintett
projekt projektmenedzsment költségei közt számolhatja el a 272/2014. (XI.5.)
kormányrendeletnek megfelelően.
 A Települési Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat jelen együttműködést közös
megegyezéssel kiterjesztheti Európai Uniós illetve hazai forrásból finanszírozandó
fejlesztések előkészítésére továbbá megvalósítására is.
 Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a TOP, illetve azon belül a projektek
megvalósításával kapcsolatos finanszírozási illetve indikátorvállalási változások esetén
haladéktalanul értesítik egymást.
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4. Kapcsolattartás
Az Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat elnöke, illetve Települési
Önkormányzat polgármestere közvetlenül tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás módját a felmerülő
kérdésnek megfelelően közösen határozzák meg. A projekteket illető kapcsolattartás az operatív
munkára külön kötendő szerződés tartalmazza.
5. Együttműködő Felek egyéb megállapodásai
Az együttműködési megállapodás 2015. március 16 és a 2023. december 31. közötti időszakra szól.
Az Együttműködő Felek bármelyike jogosult a megállapodást indoklással, írásban felmondani.
Ezen együttműködési megállapodást az Együttműködő Felek, mint akaratukkal megegyezőt, a mai
napon aláírták.

***
5.4.) Zayzon Jenőné jegyző: A 2014. évi tiszteletdíját egy képviselő, a pénzügyi
bizottság elnöke és az egészségügyi bizottság egyik kültagja nem vette fel azzal a
céllal, hogy az összeggel civil szervezetet vagy alapítványt szeretne támogatni.
A felhasználható összeg 140.400 Ft, mely összeg pénzmaradványként szerepel. Az
összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönthet.
Az egészségügyi bizottság kültagja úgy nyilatkozott, hogy a 32.400,- Ft
tiszteletdíjával a Nyárlőrinci Polgárőr Egyesületet, a pénzügyi bizottság elnöke pedig
108.000,- Ft-tal a Napközi Otthonos Óvodát kívánja támogatni.
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta,
kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslatot
támogatta.
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben egyéb javaslat nincs, javasolja a
képviselő-testületnek a Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 32.400,- Ft-tal valamint a
Napközi Otthonos Óvoda 108.000,- Ft-tal történő támogatását, mely támogatás
felhasználásával 2015. december 31-ig kell elszámolni. Felelős: Pénzváltó István
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2015. (V.7.) Kt. határozata
Képviselők tiszteletdíjának felosztása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben
fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött pénzmaradványt
támogatásként a következőképpen ossza el:
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1.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület
2.) Napközi Otthonos Óvoda

32.400,- Ft
108.000,- Ft.

A támogatás felhasználásával 2015. december 31-ig írásbeli
jelentéssel el kell számolni. Az elszámolás elmaradása esetén újabb
támogatás nem adható.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.5.) Pénzváltó István polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesület támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A
képviselő-testület az elmúlt években is támogatta az egyesületet, javasolja 40 e/Ft
odaítélését az egyesület részére.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot támogatta.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását. Javasolja, hogy a
támogatás mértéke 40 e/Ft legyen, mely összeget a képviselő-testület az egyéb
működési célú támogatás terhére biztosítsa. Felelős: Pénzváltó István polgármester,
Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
34/2015. (V.7.) Kt. határozata
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú
Egyesület támogatása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az
Országos
Egyesület
a
Mosolyért
Közhasznú
Egyesület
támogatásáról.
A támogatás mértéke 40 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.6.) Pénzváltó István polgármester: Elkészült az értékbecslése a „Faház”-nak,
mely nagyon korrekt. Az értéket 1.440 e/Ft-ban határozták meg. Az értékbecslő
kiszámolta a bontási és szállítási költséget, és az értéket így 1.200 e/Ft-ban
állapította meg. Az önkormányzat a Magyar Állam részére – akinek a tulajdonában
van a terület – az értékbecslés alapján 1.200 e/Ft-ot ajánl fel. Javasolja a képviselőtestületnek az ingatlan megvásárlását.
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A kérdés a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a
javaslatot.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinc 328
hrsz-ú, Nyárlőrinc Dózsa Gy. u. 30. szám alatt lévő ingatlan megvásárlását, községi
konyha és helyi termelői termékek helyiségének kialakítására. Javasolja, hogy az
önkormányzat a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant – az értékbecslés alapján
- 1.200 e/Ft-ért vásárolja meg. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon
Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2015. (V.7.) Kt. határozata
A Nyárlőrinc 328 hrsz-ú, Dózsa Gy. u.30.
szám alatti ingatlan megvásárlása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2015.
számú határozatával döntött a Nyárlőrinc 328 hrsz-ú, Nyárlőrinc
Dózsa Gy. u. 30. szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról, községi
konyha és helyi termelői termékek helyiségének kialakítására.
Az önkormányzat a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant – az
értékbecslés alapján - 1.200 e/Ft-ért kívánja megvásárolni.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző

Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette.

Kmf.

Pénzváltó István
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző
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