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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 
1-én 17,30 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, 

Szappanos Renáta, Vas Ildikó, Forgó Istvánné és Túri István 
képviselők. 

 
Távol van: Hajagos Antal képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 

 
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 szociális célú tűzifa támogatás szabályai 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Zárt ülés 

5.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
107/2016. (XII.1.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A szociális célú tűzifa támogatás szabályai 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Zárt ülés 

5.) Egyebek 
 

1.) A szociális célú tűzifa támogatás szabályai 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyző asszonyt, hogy a 
napirendi ponthoz tartozó előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. Ez évben is 
lehetett szociális célú tüzelőanyag vásárlására pályázni. Nyárlőrinc település 93 m3 
kemény tűzifában részesült – ez körülbelül 600-650 mázsa fának felel meg, melyet a 
szociálisan rászoruló személyeknek természetbeni ellátás formájában - 
ellenszolgáltatás nélkül - vissza nem térítendő támogatásként a téli fűtéshez kell 
biztosítani. 

A támogatás feltételeit az önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia. A 
rendelet célja, hogy a településen élő szociálisan rászorulók részére segítséget 
nyújtson lakásuk fával történő téli fűtéséhez. A tűzifát az önkormányzat már 
megrendelte, a szállítás folyamatosan fog történni.  

A rendelet tervezet szerint a támogatás odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság döntene. A támogatás mértéke háztartásonként 2 m3.  

A rendelet-tervezetet az egészségügyi és szociális bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Forgó Istvánné egészségügyi és szociális bizottság elnöke: A bizottság a 
rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016. (XII.7.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 
 
 

*** 
 

2.) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terve 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a 2017. évi 
belső ellenőrzési tervvel kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
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Zayzon Jenőné jegyző: A belső ellenőrzési tervhez kapcsolódó anyagot a testület 
tagjai megkapták. Törvényi előírás, hogy belső ellenőrt kell foglalkoztatni a 
hivatalnak. A belső ellenőr feladatát megbízási szerződés alapján látja el. A 2017-es 
évre 10 belső ellenőrzési nap van beállítva. A 2017. évi belső ellenőrzési tervet a 
képviselő-testületnek december 31-ig kell jóváhagynia. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a 2017. 
évi belső ellenőrzési tervet. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a költségvetési 
szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési 
tervét. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
108/2016. (XII.1) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
belső ellenőrzési terve 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 29. § (1) 
bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső 
ellenőrzési tervét. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 

Melléklet a 108/2016. (XII.1.) Kt. határozathoz 
 

2. sz. melléklet 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
 

Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 
 

2017.01.01-től 2017.12.31-ig 
 

Az 
ellenőrzend

ő 
intézmény 

neve 

Kockázat 
elemezés 

A 
tervezett 

ellenőrzés 
tárgya 

A 
tervezett 

ellenőrzés 
célja 

Ellenőrz
endő 

időszak 

Ellenőrzési 
kapacitás 
szükséglet 

Ellenőrzés 
típusa és 

módszerei 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Nyárlőrinc 
Polgármeste

A szociális 
étkezők 

Állami 
támogatás 

A 
támogatás 

2015 1 nap Szabálysz
erűségi 

II negyed év 
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ri Hivatal  létszámán
ak 
esetleges 
hibás 
meghatáro
zása a 
megfelelő 
összegű 
állami 
normatív 
támogatás 
igényelhet
őségét, 
esetleges 
visszafizet
ési 
kötelezetts
éget 
kockáztatja 
 

igénylésén
ek 
bizonylatai, 
étkezési 
nyilvántart
ások, a 
szociális 
étkezésre 
jogosító 
okiratok, 
vásárolt 
élelmezés, 
térítési díj 
beszedés 
bizonylatai. 

igénylés 
esetleg 
számbavét
eli 
hiányosság
ainak 
feltárása, a 
lehetséges 
és 
szükséges 
korrekciók 
elvégzése. 

ellenőrzés. 

Nyárlőrinc 
Polgármeste
ri Hivatal. 

A 
kötelezetts
égvállalási 
szabályzat, 
a bizonylati 
fegyelem 
érvényesül
ése a bank 
és 
pénztárbiz
onylatok 
ellenőrzés
ével. 
 

A 2015. évi 
bank és 
pénztár 
bizonylatok
. 

Annak 
feltárása, 
hogy 
érvényesül
-e a 
jogszabály
okban 
előírt 
bizonylati 
fegyelem. 

2015 2 nap Szabálysz
erűségi 
ellenőrzés. 

III negyed év 

Nyárlőrinc 
Polgármeste
ri Hivatal és 
a támogatott 
civil 
szervezetek  

Társadalmi 
szervezete
knek 
nyújtott 
támogatás
ok 
felhasználá
sának 
szabálysze
rűsége. 
 

A 
támogatás
ok 
felhasználá
sának 
nyilvántart
ásai és 
bizonylatai. 

Az 
esetleges 
elszámolás
i 
hiányosság
ok 
feltárása. 

2015. 2 nap Szabálysz
erűségi 
ellenőrzés 

II. negyedév 

Nyárlőrinc 
Polgármeste
ri Hivatal. 

A 
közbeszerz
és útján 
megvalósul
ó 
beruházás
ok 
ellenőrzés
ének 
elmaradás
a, az 
érvényes 
jogszabály
ok 
maradéktal
an 
érvényesül
ését 
kockáztatja 

A 
beruházás 
lebonyolítá
sa során 
keletkezett 
valamennyi 
bizonylat. 

A Kbt-ben 
foglalt 
kötelezetts
égnek 
történő 
megfelelés
, továbbá 
az 
esetleges 
helytelen 
gyakorlat 
feltárása 
és 
javaslattéte
l a hibák 
kiküszöböl
ésére. 

2016 2   

Előre nem 
tervezett 
ellenőrzés 

    3 nap   
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3) A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolója 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a 2015. évi beszámolót 
megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2015. évi beszámolójának elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
109/2016. (XII.1) Kt. határozat 
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2015. évi beszámolójának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
 

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

 
A nyílt ülés 18,30 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a 
zárt ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen az első napirendi pontban a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására került sor. Az 
ösztöndíjra összesen 6 személy nyújtott be „A” típusú pályázatot, és minden pályázó 
5.000 – 5.000,- Ft támogatásban részesült. 

A második napirendi pontban a „Nyárlőrincért Kitüntető Díj” odaítéléséről döntött a 
képviselő-testület. A testület egy személy kitüntető díjban való részesítéséről döntött, 
mely kitüntető díj 100.000,- Ft anyagi elismeréssel jár, és a „Falukarácsony” 
ünnepségén kerül átadásra 

 
5.) Egyebek 
 
5.1.) Pénzváltó István polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az 
egyesület a koraszülött mentőszervezet részére egy speciális Astro készüléket 
szeretnének vásárolni. A javasolt támogatási összeg 30 e/Ft. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
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Túri István képviselő: A pénzügyi bizottság a javaslattal egyetértett.  

 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 

Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását. Javasolja, hogy a 

támogatás mértéke 30 e/Ft legyen és az összeget a Képviselő-testület az egyéb 

működési célú támogatás terhére biztosítsa, mely összeggel 2016. december 31-ig 

számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

118/2016. (XII.1.) Kt. határozat 

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 

Egyesület támogatása 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 

támogatásáról. 

A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 

egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel 

elszámolási kötelezettséggel tartozik 2016. december 31-ig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 

 

5.2.) Pénzváltó István polgármester: Hírös Vendéglátó Kft. vásárolt élelem útján 

biztosítja a Szivárvány Óvodában és a Buzás János Általános Iskolai 

tagintézményben az étkeztetést. 2017. január 1-től 4%-os áremelést szeretne 

végrehajtani, az élelmiszer alapanyagok jelentős változása miatt. A Hírös Kft. az 

étkezési térítési díjak árát 2013-ban emelte utoljára. Javasolja a képviselő-

testületnek az áremelés elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 

 

Túri István képviselő: A pénzügyi bizottság egyetértett az emelés összegével. 

 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Hírös 

Vendéglátó Kft. által 2017. január 1-től javasolt 4%-os étkezési térítési díjemelés 

elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
119/2016. (XII.1.) Kt. határozat 
Étkezési térítési díjak emelése 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hírös 
Vendéglátó Kft. által 2017. január 1-től javasolt 4%-os étkezési 
térítési díjemelést elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.3.) Zayzon Jenőné jegyző: Az ügyrendi bizottság feladatkörébe tartozik 
előterjesztés megtétele a polgármester jutalmazására. A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. tv 225/H. § (1) bekezdése 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 kérdést az ügyrendi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Szappanos Renáta ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a 
polgármester jutalmazását megtárgyalta és három havi illetményének megfelelő 
összegre – 1.346.178,- Ft – tesz javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek, egyben bejelenti, hogy nem kíván részt 
venni a szavazásban. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Pénzváltó István 
főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként három havi illetményének 
megfelelő - bruttó 1.346.178,- Ft összegű - jutalomban részesíteni. Felelős: Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
120/2016. (XII.1.) normatív határozata 
Pénzváltó István főállású polgármester 
jutalomban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként 
háromhavi illetményének megfelelő - bruttó 1.346.178,- Ft összegű - 
jutalomban részesíti. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
5.4.) Pénzváltó István polgármester: Megjelent a külterületi utak fejlesztésére a 
pályázati kiírás. A társadalmi vitára kibocsájtott anyaghoz képest is változott a 
pályázati kiírás, mind szövegében, mind összegszerűségében. Az útjavításra, 
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karbantartásra, stabilizálásra és szilárd burkolattal történő ellátásra 100 millió forintig, 
míg erőgépre 10 millió forintig – konzorcium esetén 20 millió forintig - lehet pályázni. 
Erőgép esetében csak traktorra, vontatott vagy függesztett munkagépre lehet 
pályázni. Miután Kecskemét járás nem tartozik a fejlesztendő, vagy a hátrányos 
helyzetű területek közé, ezért itt a pályázat támogatottsága 75%, tehát 25% önerőt 
kell biztosítani.  
Egyeztettük a pályázat író céggel, aki elküldte az összefoglalót, mi kell a 
pályázathoz. Az elbírálás pontrendszer alapján fog történni, amelyhez el kell érni egy 
bizonyos pontszámot. Fel kell mérni, hogy melyik útszakaszok azok, amelyek a 
legnagyobb eséllyel indulhatnak a pályázaton.  
Fontos szempont, hogy egy-egy útszakasz minél több mezőgazdasági objektumot, 
tanyát érintsen. Azt is fel kell mérni, hogy az önkormányzat mekkora önerőt tud 
biztosítani, ettől függ, hogy mekkora összegre tudunk majd pályázni. Minél 
gyorsabban el kellene dönteni, hogy mely utak jöhetnek szóba és mekkora keretet 
tud az önkormányzat biztosítani önerőként, mert az első körben jó lenne beadni a 
pályázatot, hogy esélyünk legyen a nyerésre. Kéri a képviselő-testület javaslatát a 
pályázattal kapcsolatosan 
 
Túri István képviselő: A pályázat benyújtását mindenképpen befolyásolja, hogy az 
önkormányzat mekkora önerőt tud biztosítani.  
 
Pénzváltó István polgármester: Úgy olvasta a pályázatban, hogy a pályázati 
összeg 62,5%-ával rendelkeznie kell az önkormányzatnak. Valamennyi előleget 
fognak adni, de a legnagyobb részt meg kell finanszírozni az önkormányzatnak. 
 
Vas Ildikó képviselő: Ezt a lehetőséget ki kell használni, mert már nagyon régen 
írtak ki pályázatot külterületi földutakra. 
 
Túri István képviselő: A tervezésnél azt is figyelembe kell venni, hogy az 
önkormányzatnak Áfa-t is kell fizetni, tehát az is terhelni fogja a költségvetését. 
 
Pénzváltó István polgármester: A pályázati kiírás a mai napon érkezett, most még 
döntést nem kellene hozni ebben a kérdésben a testületnek. Először a pályázati 
kiírást kell áttanulmányozni és a következő testületi ülésen minden információ 
birtokában lehet eldönteni, hogy mekkora összegre tudunk pályázni. Az idő 
rövidsége miatt gyorsan kell dönteni.  
 
Túri István képviselő: A kínálkozó lehetőséget mindenképpen ki kell használni. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Szintén az a véleménye, hogy meg kell ragadni az 
alkalmat az út, vagy utak rendbetételére, de figyelembe kell venni azt is, hogy az 
önkormányzat mit bír el anyagilag. Először ezt kell tisztázni.  
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai abban tehát egyetértenek, hogy 
pályázzunk a külterületi földutak felújítására, karbantartására. A következő testületi 
ülésre megnézzük, mely földutak jöhetnek szóba, milyen költségekkel járna a 
felújítás és az önkormányzat mekkora összeget tud biztosítani. Szintén akkor kell 
döntést hozni abban is, hogy akar-e és tud-e az önkormányzat erőgépre pályázni. 
Ezzel kapcsolatosan mint elmondta, lehet létrehozni konzorciumot, és akkor nem 10, 
hanem 20 millió forintra lehet pályázni.  
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5.5.) Túri István képviselő: Szeretné jelezni, hogy a lakosság tragikusnak tartja a 
nyárlőrinci víz minőségét. Ihatatlan és büdös. 
 
Vas Ildikó képviselő: Ezt csak megerősíteni tudja. Egy ideje már nem használják 
ivásra a csapvizet.  
 
Pénzváltó István polgármester: A hivatalba is több jelzés érkezett már főleg a víz 
szagával kapcsolatban. Minden esetben tájékoztattuk a Bácsvizet a problémáról és a 
lakosságot is arra kértük, hogy jelezze a Bácsvíz fele a gondot. A probléma 
bejelentése után 2-3 órával a cég emberei kijönnek, leveszik a vízórát, szellőztetik a 
rendszert, engedik a tűzcsapokon a vizet, igyekeznek mindent megtenni. Véleménye 
szerint a problémát az okozza, hogy a toronyban áll, pang a víz. Igyekszünk 
valamilyen megoldást találni a problémára.  
 
5.6.) Pénzváltó István polgármester: A lakiteleki polgármester asszony 
megkereséssel élt az önkormányzat felé – és több másik önkormányzat felé is -, 
hogy szeretnének létrehozni egy úgynevezett klasztert, a Homokhát-Tiszatáj 
térségfejlesztése céljából.  
Egy jogi személyiség nélküli szövetséget szeretnének létrehozni, amibe nemcsak 
önkormányzatokat, hanem vállalkozókat, civil szervezeteket is bevonnának. Olyan 
csoportosulást hoznának létre ezzel, ahol létre jön egyrészt egy belső piac, másrészt 
hogy esetleg létre jön egy olyan összefogás, hogy kifele is meg lehet jelenni. Ahhoz, 
hogy ez a klaszter működjön, szükség van egy menedzsmentre, ezért létrehoznak 
egy alapítványt, melyet be is jegyeztetnek.  
Ezt még ebben az évben szeretnék létrehozni, hogy a következő évben kiírt 
pályázatokon indulhassanak. A klaszter tagjai éves tagsági dj befizetésével 
szereznek jogot a részvételre. Kéri a képviselő-testület ezzel kapcsolatos 
állásfoglalását. 
 
Túri István képviselő: Úgy látja, hogy az alapítványok, ha nincs támogatás, nincs 
befizetés, felélik a pénzüket és egy idő után tönkre mennek.  
 
Vas Ildikó képviselő: Ő, mint vállalkozó biztosan nem lépne be egy ilyen klaszterba. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint, ha nincs állami részvállalás és 
felelősség egy ilyen jellegű összefogás mögött az nem rentábilis, nem életképes.  
 
Túri István képviselő: Úgy gondolja, hogy mint vállalkozó biztosan nem venne részt 
egy ilyen klaszterban. A jelenlegi helyzetben, ha e mögött nincs egy komoly állami 
akarat és szándék, véleménye szerint ez nem működő képes.  
 
Pénzváltó István polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést a Homokhát-Tiszatáj 
Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterbe történő belépéssel kapcsolatban. 
 

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

 
121/2016. (XII.1.) Kt. határozat 
Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő 
Klaszterbe történő belépés 
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H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy 
a Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterbe nem 
kíván belépni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

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

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 


