N YÁRLŐRIN C K ÖZSÉG K ÉP VISELŐ - TESTÜLETÉNEK

NYÍLT ÜLÉSE
3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE
(2018. ÁPRILIS 26.)

Határozat: 11/2018. - 14/2018. Kt. hat.
Határozat: 17/2018. - 26/2018. 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 2018. április 26án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri
István, Vas Ildikó, Kállai-Szappanos Renáta, Forgó Istvánné és
Hajagos Antal 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.)

Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések” című pályázatikiíráson belül a Sportcsarnok felújítására
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Pályázat benyújtása „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás”
című pályázati kiírásra a Művelődési Háznál eszközbeszerzésre
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
3.) Óvoda felújítási projektjéhez kapcsolódóan mosogatógép vásárlása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
4.) Zárt ülés
5.) Egyebek – támogatások elbírálása
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2018. (IV.26.) normatív határozata
Napirendi pontok elfogadása
H
1.)

A T Á R O Z A T

Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések” című pályázatikiíráson belül a Sportcsarnok felújítására
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Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
2.) Pályázat benyújtása „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás”
című pályázati kiírásra a Művelődési Háznál eszközbeszerzésre
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
3.) Óvoda felújítási projektjéhez kapcsolódóan mosogatógép vásárlása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
4.) Zárt ülés
5.) Egyebek – támogatások elbírálása
1.) Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések”
című pályázatikiíráson belül a Sportcsarnok felújítására
Pénzváltó István polgármester: A Belügyminisztérium az Önkormányzatok
támogatására többféle pályázati kiírást tett közzé. Az Önkormányzatok adóerő
képességének függvényében lehet pályázni, Nyárlőrinc a 65%-os kategóriába
tartozik. A pályázati lehetőségeket figyelembe véve a Sportcsarnok külső és belső
felújítására – lapostető, kazánház, külső homlokzat felújítása, csapadékvíz csatorna
javítása, padlóburkolat, fűtésrendszer felújítása, védőháló cseréje, valamint a
vizesblokk átalakítása – szeretnénk pályázatot benyújtani. A beruházás összköltsége
30.769.231,- Ft, melyből 20 millió forintra nyújtanánk be pályázatot és ehhez az
önkormányzat 10.796.231,- Ft önerőt biztosítana.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István képviselő: A pénzügyi bizottság támogatta a pályázat benyújtását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
mellékletének II. 2. pont a), b) és c) alpontjai szerinti, „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések” támogatásra pályázatot nyújtson be a Sportcsarnok
felújítására. A beruházás bekerülési költsége 30.769.231,- Ft. A megpályázni kívánt
összeg 20.000.000,- Ft. Javasolja, hogy a Képviselő-testület vállalja, hogy a
beruházáshoz 10.796.231,- Ft önerőt biztosít az általános tartalék terhére. Javasolja,
hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel Pénzváltó István polgármester a pályázat
benyújtására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: Pénzváltó István polgármester,
Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések” című pályázati kiíráson belül a Sportcsarnok
felújítására
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
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törvény 3. mellékletének II. 2. pont a), b) és c) alpontjai szerinti,
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatásra
pályázatot nyújt be a Sportcsarnok felújítására.
1.) A beruházás bekerülési költsége 30.769.231,- Ft. A megpályázni
kívánt összeg 20.000.000,- Ft.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz 10.796.231,Ft önerőt biztosít az általános tartalék terhére.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István polgármester
a pályázat benyújtására a jegyző ellenjegyzése mellett.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
2.) Pályázat benyújtása „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című
pályázati kiírásra a Művelődési Háznál eszközbeszerzésre
Pénzváltó István polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati
kiírást tett közzé „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címmel.
A támogatás a közművelődési alapszolgáltatások biztostására, illetve a
közművelődési intézmény vagy közművelődési színtér műszaki, technikai
eszközeinek, felszereléseinek, berendezési tárgyainak beszerzésére, épületének
karbantartására, felújítására fordítható.
A Művelődési Házhoz (közművelődési színtér) hangosító berendezésre és 100 db.
támlás szék vásárlására szeretnénk pályázni, melynek össz bekerülési költsége
3.300.000,- Ft. Ebből 2.200.000,- Ft-ra pályázna az önkormányzat és 1.100.000,- Ft
önerőt biztosítana hozzá
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a pályázat
benyújtásával.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
mellékletének II. 4. pont a), b) és c) alpontja szerinti, „Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás” című pályázati kiírásra a Művelődési Háznál
(közművelődési színtér) eszközbeszerzésre pályázatot nyújtson be. A beruházás
bekerülési költsége 3.300.000,- Ft. A megpályázni kívánt összeg 2.200.000,- Ft.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz 1.100.000,- Ft
önerőt biztosítson az általános tartalék terhére. Javasolja, hogy a Képviselő-testület
hatalmazza fel Pénzváltó István polgármester a pályázat benyújtására a jegyző
ellenjegyzése mellett. 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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13/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Pályázat benyújtása „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás”
című pályázati kiíráson belül a Művelődési Háznál eszközbeszerzésre

H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. mellékletének II. 4. pont a), b) és c) alpontja szerinti,
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázati
kiírásra
a
Művelődési
Háznál
(közművelődési
színtér)
eszközbeszerzésre pályázatot nyújt be.
1.) Eszközbeszerzés teljes költsége 3.300.000,- Ft. A megpályázni
kívánt összeg 2.200.000,- Ft.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz 1.100.000,- Ft
önerőt biztosít az általános tartalék terhére.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István polgármester
a pályázat benyújtására a jegyző ellenjegyzése mellett.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
3.) Óvoda felújítási projektjéhez kapcsolódóan mosogatógép vásárlása
Pénzváltó István polgármester: Az óvoda felújítása miatt az óvodás gyermekek át
lesznek költöztetve a Művelődési Ház épületébe. Itt ki kell alakítani egy tálalókonyhát
a gyermekek étkeztetésének biztosításához. A napi működéshez szükséges alapvető
higiéniai felételeket ugyan úgy kell biztosítani, mint az óvodában, melyhez szükség
van egy ipari nagy teljesítményű mosogatógépre. Az óvoda visszaköltözése után a
mosogatógépet a rendezvények során is fel lehet használni.
Javasolja bruttó 800 e/Ft biztosítását a mosogatógép megvásárlására. Kéri a
pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a mosogatógép
megvásárlását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy bruttó 800
e/Ft keretösszeget biztosítson mosogatógép vásárlására – a Művelődési Házban
elhelyezett óvodás gyermekek higiéniai feltételeinek megteremtéséhez - az általános
tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Óvoda felújítási projektjéhez kapcsolódóan
mosogatógép vásárlása
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H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 800 e/Ft
keretösszeget biztosít mosogatógép vásárlására – a Művelődési
Házban elhelyezett óvodás gyermekek higiéniai feltételeinek
megteremtéséhez - az általános tartalék terhére.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Pénzváltó István polgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el.
A nyílt ülés 17,45 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
földvétellel kapcsolatos kifogás képviselő-testület által történő elutasítása.

5.) Egyebek
5.1.) Pénzváltó István polgármester: Minden évben elbírálásra kerülnek a civil
szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatási kérelmei. Ebben az évben is
érkezetek az önkormányzathoz ilyen kérelmek. Az Országos Mentőszolgálat
Alapítványt az elmúlt évben is támogatta a testület. Jelenleg a Kecskeméti
Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök megvásárlásához szeretnének
támogatást kérni. Javasolja 50 e/Ft támogatás megítélését.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a támogatás
odaítélését.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány támogatását a Kecskeméti Mentőállomás részére
mentéstechnikai eszközök megvásárlásához. Javasolja, hogy a támogatás mértéke
50 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú
támogatás terhére biztosítsa, és az összeggel elszámolási kötelezettséggel tartozik
2018. december 31-ig. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné
jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Országos Mentőszolgálat
Alapítvány támogatása
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról a Kecskeméti
Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök megvásárlásához.
A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.2.) Pénzváltó István polgármester: Szintén támogatási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz a légimentőket segítő Medicopter Alapítvány. Az elmúlt évben 50
e/Ft támogatást adott a testület, most is ezt az összeget javasolja.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a javaslattal egyetértett.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Medicopter
Alapítvány támogatását, a légi mentőknél alkalmazott eszközök, felszerelések
beszerzéséhez. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 50 e/Ft legyen, mely összeget
a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa, és az
összeggel elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig. Felelős:
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
18/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Medicopter Alapítvány támogatása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Medicopter Alapítvány támogatásáról, a légi mentőknél alkalmazott
eszközök, felszerelések beszerzéséhez.
A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.3.) Pénzváltó István polgármester: A Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért
Alapítvány a kórházak, rendelő intézetek orvosi műszerezettségének,
infrastruktúrájának fejlesztéséhez járul hozzá a támogatási összegekből. Javasolja
az Alapítvány 30 e/Ft-tal történő támogatását.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
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Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal
egyetértett.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Könnycsepp
Nélkül A Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatását, kórházak, rendelő intézetek
orvosi műszerezettségének, infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Javasolja, hogy a
támogatás mértéke 30 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb
működési célú támogatás terhére biztosítsa, és az összeggel elszámolási
kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig. Felelős: Pénzváltó István
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
19/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Könnycsepp Nélkül A Beteg Gyermekekért
Alapítvány támogatása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Könnycsepp
Nélkül
A
Beteg
Gyermekekért
Alapítvány
támogatásáról,
kórházak,
rendelő
intézetek
orvosi
műszerezettségének, infrastruktúrájának fejlesztéséhez.
A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.4.) Pénzváltó István polgármester: A testület évek óta támogatja az Országos
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületet. Az egyesület a Kecskeméti
Mentőállomás részére sürgősségi-mentéstechnikia eszközök beszerzéséhez kér
támogatást. Javasolja 50 e/Ft támogatás megítélését.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke:
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását, a Kecskeméti
Mentőállomás részére sürgősségi-mentéstechnikai eszközök megvásárlásához.
Javasolja, hogy a támogatás mértéke 50 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa, és az összeggel
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig. 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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20/2018. (IV.26.) 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 Kecskeméti Mentőállomás részére sürgősségimentéstechnikai eszközök megvásárlásához.
A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.5.) Pénzváltó István polgármester: Dr. Bábel Balázs érsek úr könyvének
megjelentetéséhez kért támogatást a Farkas Galéria. A támogatás fejében 10
könyvet ajándékoznak az önkormányzatnak, melyből egy példányt érsek út dedikál
is. A kért támogatási összeg 50 e/Ft. Javasolja az összeg megítélését.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A javaslatot a bizottság támogatta.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Farkas Galéria
támogatását, Dr. Bábel Balázs érsek úr könyvének megjelentetéséhez. Javasolja,
hogy a támogatás mértéke 50 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa, és az összeggel elszámolási
kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig. Felelős: Pénzváltó István
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
21/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Farkas Galéria támogatása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Farkas Galéria támogatásáról, Dr. Bábel Balázs érsek úr könyvének
megjelentetéséhez.
A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2018. december 31-ig.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
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5.6.) Pénzváltó István polgármester: Támogatási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club. A tavalyi évhez hasonlóan az
idén is 2.000 e/Ft támogatást kérnek. Javasolja az összeg odaítélését.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a javaslatot.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci
Labdarúgó Sport Club támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 2.000 e/Ft
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás
terhére biztosítsa és a támogatási összeggel 2018. december 31-ig elszámoljon el.
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
22/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport
Club támogatása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatásáról.
A támogatás mértéke 2.000 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja.
A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubnak a támogatási összeggel
2018. december 31-ig kell elszámolni.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.7.) Pénzváltó István polgármester: Támogatási kérelmemmel fordult az
önkormányzathoz a Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület. Javasolja a kért 400 e/Ft
odaítélését.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén javasolta az
egyesület támogatását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci
Polgárőr Egyesület támogatásáról. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 400 e/Ft
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás
terhére biztosítsa és a támogatási összeggel 2018. 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:
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23/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület
támogatása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatásáról.
A támogatás mértéke 400 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja.
A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesületnek a támogatási összeggel 2018.
december 31-ig kell elszámolni.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.8.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinci Római Katolikus Egyházközség
szintén nyújtott be támogatási kérelmet. Javasolja az egyház működéséhez 1.000
e/Ft támogatás biztosítását. Meg szeretné jegyezni, hogy Ágoston atya kiemelkedő
karitatív tevékenységet végez a községben.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a katolikus egyház
támogatásával.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci
Római Katolikus Egyházközség támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke
1.000 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú
támogatás terhére biztosítsa, és felhasználásáról 2018. 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:
24/2018. (IV.26.) Kt. határozat
A Nyárlőrinci Római Katolikus
Egyházközség támogatása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Nyárlőrinci Római Katolikus Egyházközség támogatásáról.
A támogatás mértéke 1.000 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és
felhasználásáról 2018. december 31-ig elszámolással tartozik.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
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5.9.) Pénzváltó István polgármester: Mint minden évben, most is megrendezésre
kerül a Buzás János Futóverseny, melyet az Egészség Ifjúságért Alapítvány támogat.
Az Alapítvány a futóverseny megtartásához szeretne kérni 250 e/Ft támogatást.
Javasolja az összeg odaítélését.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a javaslattal egyetértett.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Egészséges
Ifjúságért Alapítvány támogatását, a Buzás János Futóverseny megtartásához.
Javasolja, hogy a támogatás mértéke 250 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa és a támogatási
összeggel 2018. 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:
25/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Egészséges Ifjúságért Alapítvány
támogatása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az
Egészséges Ifjúságért Alapítvány támogatásáról, a Buzás János
Futóverseny megtartásához.
A támogatás mértéke 250 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja.
Az Egészséges Ifjúságért Alapítványnak a támogatási összeggel
2018. december 31-ig kell elszámolni.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
5.10.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért
Alapítvány a pályázaton nyert mikrobusz üzemeltetéséhez, fenntartásához kért
támogatást az önkormányzattól. Véleménye szerint a kisbusz a községben nagyon jó
szolgálatot tesz minden korosztály számára. Javasolja az Alapítvány 800 e/Ft-tal
történő támogatását.
Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a
javaslatot.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinc az
Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatását. Javasolja, hogy a pályázaton
nyert NHT-410 rendszámú mikrobusz üzemeltetési és fenntartási költségeihez, 2018.
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évre 800 e/Ft támogatást nyújtson, mely összeget az egyéb működési célú
támogatás terhére biztosítsa. Javasolja, hogy az Alapítvány a fenti összeggel 2018.
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:
26/2018. (IV.26.) Kt. határozat
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért
Alapítvány támogatása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott a
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatásáról.
A Képviselő-testület a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért
Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 rendszámú mikrobuszának
üzemeltetési és fenntartási költségeihez, 2018. évre 800 e/Ft
támogatást nyújt, mely összeget az egyéb működési célú támogatás
terhére biztosítja.
Az Alapítvány a fenti összeggel 2018. december 31-ig elszámolási
kötelezettséggel tartozik.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző

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

Pénzváltó István
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző
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