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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 
2-án 16,30 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Vas 

Ildikó, Szappanos Renáta és Hajagos Antal, Túri István képviselők. 
 
Távol van: Forgó Istvánné képviselő. 
 
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 (6) 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.) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatási szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.)  Telenor Magyarország Zrt-vel bérleti szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.)  Építési telkek értékesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.)  Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezettel haszonbérleti szerződés 
meghosszabbítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.)  Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

7.)  Zárt ülés 

8.) Részvételi szándék kérelmének benyújtása Sportpark kialakítására a 
sportpálya területén 

 Előterjesztő: Pénzváltó István  

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
63/2016. (VIII.2.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatási szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.)   Telenor Magyarország Zrt-vel bérleti szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.)   Építési telkek értékesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.)   Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezettel haszonbérleti szerződés 
meghosszabbítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.)   Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

7.)   Zárt ülés 

8.) Részvételi szándék kérelmének benyújtása Sportpark kialakítására a 
sportpálya területén 

 Előterjesztő: Pénzváltó István  
9.)  Egyebek 
 

1.) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet 
módosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Jelentős változások zajlanak 2016. január 1-től a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban. Megváltozott a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amely szerint az önkormányzatoknak 2016. június 
30-ig módosítani kell a közszolgáltatási szerződéseiket. Ez szükségessé teszi a 
rendelet-módosítást, valamint a közszolgálati szerződés módosítását. 
Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés szerint a rendelet módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosítás 
elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016. (VIII.8.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi  
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2014. (X.13.) 

rendelet módosításáról 
 

*** 
 

2.) A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatási szerződés 
módosítása 

 
Zayzon Jenőné jegyző: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik, hogy a rendelettel 
egy időben, és annak megfelelően a hulladék szállítási közszolgáltatási szerződést is 
módosítani kell. Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezet szerint a szerződés 
módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a települési 
szilárd hulladék szállítására a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 
közszolgáltató vállalkozóval (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.) kötött 
közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadását a melléklet szerint. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
64/2016. (VIII.2.) Kt. határozat 
Települési szilárd hulladék szállítási  
közszolgáltatási szerződés módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a települési 
szilárd hulladék szállítására a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit 
Kft. közszolgáltató vállalkozóval (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.) 
kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 64/2016. (VIII.2.) Kt. határozathoz 

 
Települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatási szerződés 

módosítása 
 
Mely létrejött egyrészről 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 

képviselő: Pénzváltó István polgármester 
statisztikai azonosítószám: 15724564-8411-321-03 

adószám: 15724564-2-03 
- továbbiakban megrendelő - 

 
másrészről a 

Kecskeméti Városgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

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 Zrt. 10915008-00000003-70460006 
közszolgáltató vállalkozó 
- továbbiakban vállalkozó 

 
- a megrendelő és a vállalkozó a továbbiakban Felek- között a mai napon a Felek által 2015. 
december 30-án megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására 
az alábbi feltételek szerint: 
 
1.) A Felek a közszolgáltatási szerződés I/6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„2. Vállalkozó biztosítja a háztartási jellegű műanyag-, papír- és üveghulladék 
elkülönített gyűjtését szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésével, a hulladékgyűjtő 
edények rendszeres ürítésével, valamint a műanyag-, papír- és fém-hulladék gyűjtését 
biztosítja házhoz menő zsákos gyűjtéssel.” 
 
2.) A Felek a közszolgáltatási szerződés IV/15. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„15. A Ht. 47/A, § bekezdésében foglaltak alapján a közszolgáltatási díj a miniszteri 
rendeletben megállapításra kerülő díj. A közszolgáltatási díjat a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV Zrt.) számlázza 
ki az ingatlanhasználó számára – 2016. április 1-ét követő teljesítésének vonatkozásában – 
a közszolgáltató eseti illetve rendszeres adatszolgáltatása alapján. Tanyás területeken 
elhelyezett vegyes gyűjtésű konténerekben gyűjtött hulladék kezelésének díját, a helyi 
rendelet szerinti kedvezményezettek díját szintén az NHKV Zrt.-nek fizeti meg. Az illegális 
közterületi szemét elszállításának díját, valamint a tanyás területeken elhelyezett bérelt 
gyűjtőedények bérleti díját, a megrendelő közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére. A 
díjhátralék behajtása a Ht. 52. §-ban meghatározottak szerint történik. 
A közszolgáltatásban rendszeresített szabvány gyűjtőedények bérleti díját az 
ingatlanhasználó továbbra is a közszolgáltatónak fizeti meg” 
 
3.) A Felek a közszolgáltatási szerződés IV/19. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„19. az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm. rendelet) 4.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a haszonanyag értékesítéséről az 
állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott NHKV Zrt. 
gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles az NHKV Zrt. 
által kijelölt szervezetnek átadni, a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel az NHKV Zrt.-t 
illeti meg. 
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19/a A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatási tevékenységéről, a 
közszolgáltatási díjról, valamint a részére megfizetett szolgáltatási díjról részletes 
költségelszámolást készít és azt az Önkormányzat felé benyújtja. 

19/b A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás teljesítésével 
összefüggő és külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s 
ezen adatokat saját nyilvántartásában kezeli. 

A közszolgáltató adatszolgáltatása kiterjed különösen a Korm. rendelet 11. és 12. §-aiban 
foglalt adatszolgáltatásokra, melyekkel összefüggésben közszolgáltató kijelenti, hogy 
tudomásul bír azok elmulasztásából származó jogkövetkezményekről. 

Az ellátásért felelős minden tárgyhó utolsó napján kiállítja a teljesítési igazolást, melyet a 
tárgyhót követő hónap 4. napjáig megküld a közszolgáltatónak. A teljesítési igazolás mintája 
a szerződésmódosítás részét képezi. 

19/c A közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért az 
NHKV Zrt. fizet szolgáltatási díjat. 

Jelen szerződés 19.) pontja 2016. július 1. napjával, a 19a.)-19c.) pontja pedig aláírásának 
napjával lép hatályba. 
 
A Felek jelen szerződés-módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
*** 

 
3.) Telenor Magyarország Zrt-vel bérleti szerződés meghosszabbítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Telenor Magyarország Zrt. az átjátszó toronyhoz 
bérel területet az önkormányzattól. A szerződés időtartama lejárt, és kérelmükben 10 
vagy 15 éves időtartamra szeretnék a szerződést megkötni. Javasolja a szerződés 
10 éves időtartamra történő meghosszabbítását, valamint a bérleti díj 500 e/Ft/év 
összegben történő megállapítását, mely összeg minden évben az infláció mértékével 
emelkedne. 
 
Hajagos Antal pénzügyi bizottság tagja: A cégnek van-e biztosítása, amennyiben a 
torony esetleg kárt okozna a környező házakban? 
 
Pénzváltó István polgármester: Véleménye szerint rendelkezni kell a cégnek 
biztosítással. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Támogatja a 10 éves időtartamra történő 
szerződéskötést. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Telenor 
Magyarország Zrt. és az önkormányzat közötti területbérleti szerződést 10 éves 
időtartamra, 2016. július 1-től - 2026. június 30-ig hosszabbítsa meg. Javasolja, hogy 
az éves bérleti díj 2016. július 1-től 500 e/Ft/év legyen, mely összeg minden évben 
az infláció mértékével emelkedjen. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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65/2016. (VIII.2.) Kt. határozat 
Telenor Magyarország Zrt-vel 
bérleti szerződés meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Telenor 
Magyarország Zrt. és az önkormányzat közötti területbérleti 
szerződést 10 éves időtartamra, 2016. július 1-től - 2026. június 30-ig 
meghosszabbítja.  

Az éves bérleti díj 2016. július 1-től 500 e/Ft/év, mely összeg minden 
évben az infláció mértékével emelkedik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) Építési telkek értékesítése 
 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt ülésen tárgyalta a testület az építési 
telkek értékesítését. Több telekre is van érdeklődő. A Sugár utca felöli három telekre, 
a töltőállomásnál szintén három telekre van érdeklődő, valamint a Május 1. utcai két 
telekre. Ezzel kapcsolatosan szeretne felhatalmazást kérni a testülettől, hogy a 
megállapított vételárnak megfelelően a vevőként jelentkezővel a szerződést 
megköthesse. A határozatokban szerepel, hogy a telkeket 5 éven belül kell 
beépíteni. 
 
Vas Ildikó képviselő: Mi történik a telken lévő mázsaházzal? 
 
Pénzváltó István polgármester: Nagy Elek, aki szeretné megvásárolni a telket úgy 
nyilatkozott, hogy amíg nincs szándékukban a telket beépíteni a mázsaház 
maradhat. Jelenleg a mázsaházat Gyenes Sándor üzemelteti, amennyiben bontásra 
kerül a sor és tud helyet biztosítani a mázsának, továbbra is üzemeltetheti.  
 
Túri István képviselő: Abban látja a problémát, hogy ha a mázsa megszűnik, akkor 
itt a környéken nem lehet leadni hivatalosan se sertést, se marhát, se bárányt. A 
mázsának van egy hivatalosan bejegyzett száma, bárhová eltenni nem lehet. 
Korábban szó volt róla, hogy a mázsaház átkerül a szennyvíztelep területére. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a mázsát sérülés mentesen ki lehet 
bontani, Gyenes Sándor is vállalja, hogy felállítja és működteti. 
 
Túri István képviselő: Ebben az esetben az nem hiteles mázsa lesz, tehát az 
állatorvos nem fogja az eladónak kiadni a papírokat az állatokkal kapcsolatban. 
 
Pénzváltó István polgármester: Nagyon kevés mozgás van a mázsaház körül, nem 
sokan használják. 
 
Vas Ildikó képviselő: Leginkább húsvét környékén van nagyobb mozgás, amikor 
szállítják a birkákat.  
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Tormási Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint a problémák elkerülése 
érdekében ezt a problémát a hatósági állatorvossal egyeztetni kell. Amennyiben ez 
nagyobb gondot nem jelent a szennyvíztelepen fel kell állítani a mázsát.  
 
Pénzváltó István polgármester: A mázsát úgy kell majd kiemelni, hogy egy másik 
helyre át lehessen tenni, és lehessen használni. Az előző testületi ülésen 
megszavazásra került, hogy abban az utcában kikerül a 7,5 tonnás korlátozó tábla, 
hogy ne tegyék tönkre az újonnan elkészített utat. Amennyiben szükséges a 
korlátozó tábla más helyekre is ki fog kerülni. Mindenképpen szeretne kialakítani egy 
olyan telephelyet, ahol a kamionok, teherautók parkolhatnak, és nem kellene a 
községbe bejönniük.  
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint a táblák kitételével óvatosan kell bánni, 
meg kell nézni, hogy hova kerüljenek ki. 
 
Pénzváltó István polgármester: Természetesen figyelemmel kell lenni, hogy a 
nagyobb járművek is eljussanak például a benzinkúthoz, tehát nem ilyen jellegű 
korlátozásra gondolt. Azt szeretné elkerülni, hogy a lakosság által használt utak 
tönkremenjenek.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Mindenképpen kompromisszumos megoldást kell találni. 
Meg kell hallgatni a másik felet is, és együtt megtalálni a megoldást, mert mint a 
polgármester úr is mondta, a község útjait is meg kell védeni, de a nagyobb 
gépjárművek mozgását sem lehet teljesen korlátozni.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza 
fel a polgármestert, hogy az 58/2016. és az 59/2016. Kt. számú testületi 
határozatokban megjelölt építési telkek testület által megállapított vételárával, a 
vevőként jelentkező személyekkel a szerződést – a jegyző ellenjegyzése mellett – 
kösse meg. Javasolja, hogy a képviselő-testület a beépítési kötelezettséget ötéves 
időtartamban jelölje meg. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
66/2016. (VIII.2.) Kt. határozat 
Polgármester részére felhatalmazás  
építési telkek értékesítésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Pénzváltó István polgármestert, hogy az 58/2016. és az 59/2016. Kt. 
számú testületi határozatokban megjelölt építési telkek testület által 
megállapított vételárával, a vevőként jelentkező személyekkel a 
szerződést – a jegyző ellenjegyzése mellett – megkösse.  

A Képviselő-testület a beépítési kötelezettséget öt éves időtartamban 
jelöli meg.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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5.) Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezettel haszonbérleti szerződés 
meghosszabbítása 

 
Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinci Tsz. kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy az előző évekhez hasonlóan bérbe venné az önkormányzat 
területét. Kérelmében szerepel, hogy a haszonbérletet 5 éves időtartamra szeretné 
megkötni.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az önkormányzat vagyonrendelete szerint meg lehet kötni a 
szerződést 5 éves időtartamra.  
 
Túri István képviselő: Nem támogatja az 5 éves időtartamot. Amennyiben a terület 
eladásra kerülne és a Tsz. már legalább 3 éve bérli a területet elővásárlási joga 
lenne.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Szintén nem támogatja az 5 éves időtartamot. 
Egyrészt az előzőekben elmondottak miatt, másrészt, mert a haszonbérben használt 
területet tudná felajánlani az önkormányzat egy esetleges földcsere esetén. 
 
Pénzváltó István polgármester: Fentiekre tekintettel az alábbi javaslatot terjeszti 
elő. 
Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában lévő 0141/45 hrsz-
ú, 10,9434 ha nagyságú, szántó művelési ágú terület haszonbérbe adását a 
Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezetnek, melynek székhelye 6032 Nyárlőrinc, 
Iskola u. 14. Javasolja, hogy a haszonbérleti díjat 2016. október 1-től - 2017. 
szeptember 30-ig terjedő időszakra 1.250 Ft/AK mértékben állapítsa meg. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
67/2016. (VIII.2.) Kt. határozat 
A 0141/45 hrsz-ú szántó művelési ágú terület 
haszonbérletének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha 
nagyságú, szántó művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe 
adja a Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezetnek, melynek 
székhelye 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 14.  

A haszonbérleti díjat 2016. október 1-től - 2017. szeptember 30-ig 
terjedő időszakra 1.250 Ft/AK mértékben állapítja meg. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.) Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 
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Pénzváltó István polgármester: Kérdezi a jegyző asszonyt, hogy szóbeli 
kiegészítéssel kíván-e élni. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Kéri a képviselő-
testülettől a módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri 
Hivatal Alapító okirat módosításának az 1. számú melléklet szerinti, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt szövegezésének a 2. számú melléklet szerinti 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

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

 
68/2016. (VIII.2.) Kt. határozat 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását az 1. számú 
melléklet szerint, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
szövegezését a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
1. sz. melléklet a 68/2016. (VIII.2.) Kt. határozathoz 

 
 

Okirat száma: NYPH/1/2016. 
 

Módosító okirat 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által 2012.10.09. 
napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2016. (VIII.2.) Kt. számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító 

okirat új formátumban kerül kiadásra. 
 

2. A költségvetési szerv megnevezése módosításra kerül: Nyárlőrinc Község 
Polgármesteri Hivatala helyett a költségvetési szerv megnevezése: Nyárlőrinci 
Polgármesteri Hivatal. 

 
3. Beépítésre kerül a költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 
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4. Az alapító okirat régi szabályozása szerint elhagyásra kerülnek: alapításról 
rendelkező határozat száma, ellátandó vállalkozói tevékenység, költségvetési 
szerv jogállása, gazdálkodási besorolása. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 

*** 
 

2. sz. melléklet a 68/2016. (VIII.2.) Kt. határozathoz 
 
 

Okirat száma: NYPH/2/2016. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyárlőrinci 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
3.1.2. székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján ellátja 
az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat; közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint 
az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
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szakágazat 

száma 

szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Polgármesteri Hivatal ellátja az Mötv-ben  

és a változó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

6 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

7 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

9 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nyárlőrinc közigazgatási 
területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármesteri Hivatalt a jegyző 
vezeti. A Jegyzőt Nyárlőrinc Község polgármestere a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-a alapján nevezi ki. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. 
Közszolgálati jogviszony Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2. Közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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törvény 

3. Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

4. 

Egyéb foglalkoztatási 

jogviszony (megbízási 

jogviszony) 

 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012.10.09. napján kelt okiratot 
visszavonom. 

 
*** 

 
Pénzváltó István polgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el. 
 

 
A nyílt ülés 1745 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a 
zárt ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen egy napirendi pont került megtárgyalásra. Egy 
Agrárkamarai állásfoglalás elleni kifogás testületi elbírálására került sor. A képviselő-
testület a kifogást megtárgyalta és az Agrárkamrai állásfoglalással egyetértett, a 
kifogást elutasította. 
 
8.) Részvételi szándék kérelmének benyújtása Sportpark kialakítására a 

sportpálya területén 
 
Pénzváltó István polgármester: Sportpark kialakítására lehet kérelmet benyújtani. 
A sportpark gumi borítású lenne, melyen vascsövekből készült kondicionáló 
eszközök lenének. Különböző méretekre lehet pályázni, a legkisebb 40m2, a 
legnagyobb 150m2. A település nagyságából kifolyólag két sportparkra lehetne 
pályázatot benyújtani, mérettől függetlenül. A pályázat önerőt nem igényel, 100%os 
támogatottságú. Véleménye szerint egy 150m2-es sportpark a sportpálya baloldali 
sarkában, Túri Zsolték szomszédságában elég lenne.  
 
Vas Ildikó képviselő: Lehetne esetleg a Béke parkban is a sportpark. 
 
Pénzváltó István polgármester: Az egy lenne a Béke parkban, a másik a 
sportpályán. A Béke parkban akkor területrendezést kell tartani, mert meg vannak az 
előírások, hogy akadálymentesen megközelíthető, sík terület legyen. 
 
Szappanos Renáta képviselő: Esetleg játszótérre van-e pályázati kiírás? 
 
Pénzváltó István polgármester: Sajnos nincs, és a közeljövőben nem is várható, 
hogy lesz. 
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Szappanos Renáta képviselő: Ha lenne kiírás, akkor a játszótér a Béke parkban 
kerülne kialakításra? 
 
Pénzváltó István polgármester: Ott semmi esetre sem, mert jól látható, központi 
helyen kell elhelyezni a játszóteret, tehát valahol itt a falu központja körül kellene 
kialakítani.  
 
Szappanos Renáta képviselő: Ha most játszótérre nincs lehetőség, akkor 
pályázhatunk két sportparkra is.  
 
Túri István képviselő: Amennyiben nem kerül pénzbe lehet kettőre is, de egyre 
mindenféleképpen pályázzunk a sportpályára.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Ha lehetőség van két sportparkra pályázni, ne 
akadályozzuk meg ennek a lehetőségét, csak a Béke parknál fel kell mérni a 
tulajdonviszonyokat. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a Béke park nem az önkormányzat 
tulajdona keressünk másik területet, vagy akkor maradjunk egy sportparknál és akkor 
nagyobbra pályázunk.  
 
Túri István képviselő: Akkor maradjunk az egy nagynál. 
 
Tormási Zoltán polgármester: Szintén az egy sportparkra történő pályázatot 
támogatja.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja egy Sportpark kialakítását a sportpálya 
területén. Javasolja a kérelem benyújtását az alábbiak szerint.  

Javasolja részvételi szándék benyújtását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
meghirdetett, Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való 
részvételre, melynek keretében a sportpálya területén 150m2 nagyságú Sportpark 
kialakítását kérelmezi. 

A Sportpark kialakítása 100%-os támogatottságú. A részvételi szándék kérelmet 
2016. augusztus 15-én 16 óráig kell benyújtani a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. részére. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
71/2016. (VIII.2.) Kt. határozat 
Részvételi szándék kérelmének benyújtása 
Sportpark kialakítására a sportpálya területén 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja 
részvételi szándékát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
meghirdetett, Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban 
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való részvételre, melynek keretében a sportpálya területén 150m2 
nagyságú Sportpark kialakítását kérelmezi. 

A Sportpark kialakítása 100%-os támogatottságú. A részvételi 
szándék kérelmet 2016. augusztus 15-én 16 óráig kell benyújtani a 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. részére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.2.) Tormási Zoltán alpolgármester: Szeretne az utakkal kapcsolatban néhány 
problémára rávilágítani. A Dózsa Gy. utca folytatásában elkészült útnak a szélét egy 
traktor már megrongálta. Valószínűleg a sok eső az út szélén 4-6 cm szélességben 
már lemosta a töltést. Véleménye szerint azt a részt egy méter szélességben 
kaviccsal vagy murvával meg kellene tölteni, mert ha nem, folyamatosan le fogják 
tördelni az út szélét.  
A mai napon a Csirke-dűlőtől a Könyves-dűlőig az egész utat megtárcsázták. Beszélt 
Nyúl Gáspárral, hogy a holnapi napon a gréderrel tegye rendbe az utat, hogy járható 
legyen. 
A másik probléma, hogy a Nyárjasi-dűlőn most már motorral sem lehet elmenni, 
annyira behajlanak a fák az útra. Így a télnek nem lehet neki menni, ott szükség van 
egy tisztításra. Kovács László erdésszel megbeszélte a problémát, aki a főnökeitől 
azt a választ kapta, hogy az út fenntartása az önkormányzat feladata. Azon a részen 
a tanyasi lakosság nem fog tudni bejönni a téli időszakba, mert egy estleges 
nagyobb havat a traktor nem tud majd eltolni a benyúló ágak miatt.  
 
Pénzváltó István polgármester: Már február óta várjuk a pályázati lehetőséget a 
földutak javításával kapcsolatban, de még mindig nincs kiírás. A legjobb megoldás az 
lenne - mint ahogyan Danics Miklóséknál is tették – hogy tövestől kihúzni a kisebb 
fákat, sarjakat. Azon a részen nagyon jó minőségű utat tudtunk csinálni, de ez pénz 
kérdése is. Az Emmaus-ház felé vezető úton is hasonló problémák voltak, melyet 
jeleztek, hogy a fák lassan összeérnek, de sövényvágóval két nap alatt levágták az 
ágakat, ami igazából csak ideiglenes megoldás. Még az is jó lenne, ha egy 
zúzógéppel két havonta, félévente az utak szélét 3-5 méter szélességben lezúznánk, 
hogy a kijövő sarjakat visszaszorítsuk. Ezek a munkálatok azonban nem kis 
összegbe kerülnek. Amennyiben hamarosan nem jelenik meg a pályázati kiírás, 
valamilyen megoldást keresni kell. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: A kritikus helyeken mindenképpen meg kell oldani 
a problémát még a tél előtt.  
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 

Kmf. 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 


