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Kivonat
Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete 2021. július 7-ei ülése jegyzőkönyvéből.
(Kihagyva a kihagyandókat!)
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2021. (VII.7.) határozata
A Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri határozatok
megerősítése
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormány
által kihirdetett veszélyhelyzet (2020.11.04. – 2021.06.15.) ideje alatt
- a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. (4)
bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében
eljárva - meghozott polgármesteri határozatokat az alábbiak szerint
megerősítette.
1. A képviselő-testület jóváhagyta, megerősítette, valamint
változatlan formában és tartalommal fenntartotta Nyárlőrinc
község polgármestere által hozott alábbi határozatokat.
- 56/2020. (XII.3.) Kt. határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok
elbírálásáról,
- 62/2020. (XII.9.) Kt. határozata
a Települési Esélyegyenlőségi Program (2020-2025. évre)
elfogadásáról,
-

63/2020. (XII.11.) Kt. határozata
a Ceglédi Szilárdhulladék rendszerre vonatkozó vagyon
rendezéséről,

-

64/2020. (XII.11.) Kt. határozata
Társasági szerződés megkötéséről a hulladékszállítással
kapcsolatban a DTKH Vagyonkezelő Kft-vel,

-

85/2021. (I.29.) Kt. határozata
a háziorvosi és az egészségügyi dolgozók részére biztosított
kártyapénz visszavonásáról,

-

95/2021. (II.15.) Kt. határozata
az Önkormányzat vártható fizetési kötelezettségeiről a
költségvetési évet követő három évre,

-

96/2021. (II.15.) határozata
a Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltóegyesület részére 800 e/Ft
összegű támogatás biztosításáról,

-

105/2021. (III.4.) Kt. határozata
hogy az Önkormányzat részt vesz a Nyárlőrinci Öntözési Kft.
alapításában 1.200.000,- Ft összeggel,

-

107/2021. (III.12.) Kt. határozata
a 476 hrsz-ú nyárlőrinci Iskola utca burkolatának pályázat
benyújtásával történő felújítására 15.417.860,- Ft önerő
biztosításával,

-

108/2021. (III.12.) Kt. határozata
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat gazdasági programjának
2020—2024. évekre történő elfogadásáról,

-

112/2021. (III.18.) Kt. határozata
a Tanyagondoki szolgálat új
elfogadásáról,

szakmai

programjának

-

113/2021. (III.18.) Kt. határozata
a TRIGADENT Kft.-vel – képviselő Dr. Németh László
fogszakorvos - a fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre
kötött megállapodás módosításáról,

-

120/2021. (IV.6.) Kt. határozata
a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club 2.500 e/Ft összegű
támogatásáról,

-

121/2021. (IV.6.) Kt. határozata
a Nyárlőrinci Polgárőrség 400 e/Ft összegű támogatásáról,

-

122/2021. (IV.6.) határozata
az Apránként az Aprókért Egyesület 30 e/Ft összegű
támogatásáról,

-

123/2021. (IV.6.) Kt. határozata
az Országos Egyesület a Mosolyért Egyesület 30 e/Ft
összegű támogatásáról,

-

124/2021. (IV.6.) Kt. határozata
a TRIGADENT Kft.-vel – képviselő Dr. Németh László
fogszakorvos - a fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre
kötött megállapodás módosításáról,

-

128/2021. (IV.26.) Kt. határozata
a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról,

-

129/2021. (IV.26.) Kt. határozata
a Szociális és Gyermekjóléti
Társulási Megállapodás 10.
elfogadásáról,

Önkormányzati Társulás
számú módosításának

-

130/2021. (IV.26.) Kt. határozata
szerződés megkötéséről Szabó Ferenc egyéni vállalkozóval
az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
területek
gyomtalanítására (2021. évire 516.800,- Ft),

-

131/2021. (IV.26.) Kt. határozata
Kiss Ferenc a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltóegyesület
Elnökének pénzbeni juttatása (nettó 100.000,- Ft összegben)

kiemelkedő munkásságáért és tevékenységéért,
-

146/2021. (V.19.) Kt. határozata
a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás 11. számú módosításának
elfogadása,

-

147/2021. (V.19.) határozata
a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Alapítói Okirat módosításának elfogadásáról,

-

148/2021. (V.19.) Kt. határozata
a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi
beszámolójának elfogadásáról,

-

151/2021. (V.27.) Kt. határozata
a 2020. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyásáról,

-

152/2021. (V.27.) Kt. határozata
a Képviselők tiszteletdíjának felosztásáról,

-

153/2021. (V.27.) Kt. határozata
a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelésről,

-

154/2021. (V.27.) Kt. határozata
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési
Tervéről,

-

160/2021. (VI.10.) Kt. határozata
dr. Magonyné dr. Kuczka Judit háziorvos lakásbérleti díjának
megállapításáról,

-

161/2021. (VI.10.) Kt. határozata
a Magyar Falu Program keretében Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u.
30. szám, 328 hrsz alatti ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásának elfogadásáról, konyha kialakítására,

-

167/2021. (VI.14.) Kt. határozata
a Bükkszéki Ifjúsági tábor üzemeltetésének átadásához
történő hozzájárulásról,

-

168/2021. (VI.14.) Kt. határozata
az intézményi gyermekétkeztetés felügyeleti időszakban
történő biztosításáról.

2. A képviselő-testület a továbbiakban megerősítette a települési
támogatások ügyében hozott alábbi határozatokat:
-

49 - 55/2020. számú határozatok,
57 – 61/2020. számú határozatok,
65 – 70/2020. számú határozatok,
1 - 84/2021. számú határozatok,
86 – 94/2021. számú határozatok,
97 – 104/2021. számú határozatok,
106/2021. számú határozat,

-

109 – 111/2021. számú határozatok,
114 – 119/2021. számú határozatok,
125 – 127/2021. számú határozatok,
132 – 145/2021. számú határozatok,
149 – 150/2021. számú határozatok,
155 – 159/2021. számú határozatok,
162 – 166/2021. számú határozatok,
169/2021. számú határozat.

Felelős: Pénzváltó István polgármester

Kmft.
Pénzváltó István sk.
polgármester
A kivonat hiteles:
Nyárlőrinc 2021. 07. 28.

_______________________

Szakácsné Marsa Edina sk.
jegyző

