


























14 

 
1. sz. melléklet 

A VAGYONYNILATKOZATTÉTEL SZABÁLYAI 

Főbb eljárási szabályok 
 

1. A képviselő (beleértve a polgármestert is) vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez 
szolgáltatott adatok kivételével – nyilvános. 

2. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrzést 
végző bizottság tagjai tekinthetnek bele ellenőrzés céljából. 

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi Bizottságnál bárki 
kezdeményezheti. 
Az eljárás eredményéről az ellenőrzést végző bizottság tájékoztatja a soron 
következő ülésen a képviselő-testületet. 

4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során – a vagyonnyilatkozatot ellenőrző 
bizottság felhívására – a képviselő köteles a saját, illetve hozzátartozója 
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat 
haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai 
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. 

 
Részletes szabályok 

 
1. A képviselő, saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban 

élő házas, vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. A 
vagyonnyilatkozatot az utolsó oldalon dátummal és aláírással kell ellátni. A 
vagyonnyilatkozat aláírója a képviselő, a hozzátartozó, a hozzátartozó törvényes 
képviselője. A saját vagyonnyilatkozatot névvel ellátott nyitott borítékba helyezve, a 
hozzátartozói vagyonnyilatkozatot, névvel ellátott lezárt, az átvevő által lepecsételt 
borítékba helyezve, – mindkét fajta nyilatkozatot - igazolás ellenében át kell adni az 
Ügyrendi Bizottság Elnökének. A vagyonnyilatkozatok egy példányát a 
nyilatkozattevők maguknál tartanak. 

2. Az Ügyrendi Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatal 
adatvédelmi szabályzata alapján nyilvántartásba veszi és a hivatal által biztosított 
erre elkülönített zárt lemez-szekrényben az adatvédelmi szabályok szerint megőrzi. 
Az Ügyrendi Bizottság elnöke személyes felügyelete mellett az iratbetekintés 
szabályai szerint a nyilvános képviselői vagyonnyilatkozatba betekintést biztosít.  

3. Az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára 
vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés 
nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a 
bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 
tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak vagy ha a kezdeményezés 
nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a 
kezdeményezést. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének 
ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló 
kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli - ismételt kezdeményezést a bizottság elnöke 
az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. A bizottság elnöke tekintetében a bizottság 
által kijelölt másik bizottsági tag jár el. A bizottság eljárására a zárt ülésre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. Az Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozat kifogásolt 
részét 60 napon belül köteles megvizsgálni és megállapítását, javaslatát 
képviselőtestület elé terjeszteni. A bizottság elnöke a testület döntéséről értesíti az 
eljárás kezdeményezőjét. 
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2. sz. melléklet 

A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

 

1. Személyzeti hatáskörök 

1.1. Az önkormányzat által a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott személyek 
vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlása. 

2. Költségvetési hatáskörök 
 
2.1. A költségvetés átmeneti szabad pénzeszközeinek pénzintézeti lekötése, 

2.2. Feladatokhoz kapcsolódó támogatás átvétele települési önkormányzatoktól, 

2.3. Önkormányzati beruházások okmányainak jóváhagyása, 

2.4. A jogszabályokon és központi döntéseken alapuló - külön mérlegelést nem 
igénylő - támogatás, illetve béralap növelés végrehajtása 

3. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos hatáskörök 
 
3.1. Beruházások előkészítése és lebonyolítási rendjének meghatározása 
 
4. Intézményekkel kapcsolatos hatáskörök 
 
4.1. Célvizsgálat elrendelése 
 

5.  Egyéb önkormányzati hatáskörök 

 
5.1. Dönt a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben 
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3. sz. melléklet 

 

A BIZOTTSÁGOK ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK, TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK 
JEGYZÉKE 

 
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG FELADATAI 

 

• véleményezi a testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotását, 
figyelemmel kíséri érvényesülését, javaslatot tesz a szükséges módosításra, 

• lebonyolítja a titkos szavazást, 

• figyelemmel kíséri a bizottságok működésének szabályszerűségét, 

• kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására 
irányuló kezdeményezést és a kezdeményezéstől számított 30 napon belül 
előterjesztést tesz a képviselőtestületnek az összeférhetetlenség megállapítására, 

• előterjesztést tesz a polgármester javadalmazására, jutalmazására, 

• végzi a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtését, 
nyilvántartása, kezelését, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását, 

• a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány 
biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül, 

• a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek 
keretében: 

• a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges 
azonosító adatok írásbeli bejelentésére, 

• a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést 
követő 8 napon belüli törlése, 

• a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselőtestület soron 
következő ülésén való tájékoztatás. 

• A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi Bizottságnál bárki 
kezdeményezheti. A bizottság eljárására a képviselő-testület zárt ülésre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét 
tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye. Ha a kezdeményezés nem jelöli 
meg a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét az ügyrendi bizottság elnöke felhívja a 
kezdeményezőt a hiány 15 napon belüli pótlására. Ha kezdeményező nem tesz 
eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan az 
Ügyrendi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a 
kezdeményezést. (2000. évi XCVI. törvény) 

 
A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait, külön 
részletezve a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás rendjét. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADATAI 

• Véleményezi az éves költségvetési javaslatot, 

• véleményt alkot a féléves beszámolóról szóló előterjesztésről, 

• az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet véleményezése, 
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• észrevételt tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival 
kapcsolatban, javaslatot tehet az abban foglaltak módosítására, 

• figyelemmel kíséri az önkormányzat és intézményei vagyonváltozásainak 
alakulását, valamint a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, 

• vizsgálja az önkormányzatnál a hitelfelvétel indokait, gazdasági 
megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 
rend és bizonylati fegyelem érvényesülését, 

• véleményezi, minősíti az önkormányzathoz benyújtott egyedi pénzügyi, támogatási 
kérelmeket, 

• figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyonrendelet hatályosulását, 

• véleményezi a pénzügyi tartalmú rendelet-tervezeteket - így különösen a helyi adók 
bevezetésére, módosításra vonatkozót, 

 

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG FELADATAI: 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli az egészségügyi, szociális 
ellátás helyzetét, véleményezi a szociális szolgáltatástervezési koncepciót, 

• véleményezi a szociális célokra tervezett költségvetést, 

• figyelemmel kíséri a segélyezés rendszerét, szükség esetén javaslatot tesz a 
segélyezési rendszer módosítására, 

• véleményezi a szociális ágazatot érintő képviselő-testületi előterjesztéseket, 

• részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak 
végrehajtását, 

• felügyeli és koordinálja az önkormányzat által ellátott szociális és családvédelmi 
tevékenységet 

• közreműködik az intézményi térítési díjak megállapításában, 

• dönt a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben. 

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait. 
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1. számú függelék 
 

A Képviselő-testület tagjai 
 
 
 

Pap Sándor  polgármester 
Forgó Istvánné 
Hajagos Antal 
Kiss Ferenc 

Tormási Zoltán társadalmi polgármester 
Túri István 
Vas Ildikó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. számú függelék 
 

 
A Képviselő-testület állandó bizottságainak tagjai 

 
 
 

Ügyrendi Bizottság 
 

elnök: 

Hajagos Antal  képviselő  (2010. október 14.-től) 
 

tagok: 

Kiss Ferenc képviselő (2010. október 14.-től) 
az elnök akadályoztatása esetén elnökhelyettes 

 
Forgó Istvánné képviselő (2010. október 14.-től) 

 
Vas Ildikó képviselő (2010. október 14.-től) 

 
 

Pénzügyi Bizottság 
 

elnök: 

Vas Ildikó képviselő (2010. október 14.-től) 
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tagok: 

Túri István képviselő (2010. október 14.-től) 
az elnök akadályoztatása esetén elnökhelyettes 

 
Kiss Ferenc képviselő (2010. október 14.-től) 

 
Kovács Anna kültag (nem képviselő) (2010. október 14.-től) 

 
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 

elnök: 

Forgó Istvánné képviselő (2010. október 14.-től) 
 

tagok: 

Túri István képviselő (2010. október 14.-től) 
az elnök akadályoztatása esetén elnökhelyettes 

 
Hajagos Antal képviselő (2010. október 14.-től) 

 
Dr. Kuczka Judit kültag (nem képviselő) (2010. október 14.-től) 

 
Varga Imre kültag (nem képviselő) (2011. március 31.-től) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































2. számú függelék 
 

Nyárlőrinc Község 
Polgármesteri hivatal szervezeti struktúrája 

 

   



3. számú függelék 
 

A munkaköri leírások külön nyilvántartva. 
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4. számú függelék 

 
Az önkormányzat társulásai 

 
 
1. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
 
2.Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás 
 
3. Tiszakécske Város és Környéke Belső Ellenőrzési Társulás 
 
4. Tisza-menti Közoktatási Intézményi Társulás 
 
5. Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás 
 
6. „Kék víz”- Észak Bács-Kiskun Megyei Ivóvíz Minőség Javító Önkormányzati Társulás 
 
7. Duna-Tiszaközi Nagytérség Regionális Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 
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5. számú függelék 
 

A Képviselő-testület Hatályos rendeleteinek jegyzéke 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HATÁLYOS RENDELETEINEK JEGYZÉKE 
2011. NOVEMBER 15.-I ÁLLAPOT 

A hatályos rendeletek a módosításokkal együtt egységes szerkezetben elektronikus formában 
rendelkezésre állnak 

 
SO

R 

SZ. 

RENDELET SZÁMA 

(valamint a 

módosítások száma) 

RENDELET CÍME 

1 

11/1998. (XII. 28.) 
4/2000. (III. 29.) 

16/2000. (XII. 18.) 
10/2001. (XI. 28.) 
7/2005. (IV. 30.) 

11/2005. (IX. 26.) 
11/2006. (IX.11.) 
14/2007.(XII. 28.) 
11/2009. (XI. 2.) 

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ HELYI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL 

2 
6/2000. (V. 26.) 
13/2005. (X. 28.) 
11/2009 (XI. 2.) 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG CÍMERÉRŐL, ZÁSZLAJÁRÓL ÜNNEPI 
PECSÉTJÉRŐL, AOK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL 

3 9/2000. (VI. 21.) A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

4 

14/2000. (XII. 18.) 
17/2006. (XII. 5.) 
7/2009. (VII. 27.) 
11/2009. (XI.2.) 

A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL 

5 11/2001. (XI. 28.) A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT 
MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL 

6 7/2002. (VII. 31.) 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG HÁZIORVOSI ÉS FOGORVOSI KÖRZETEIRŐL 
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7 

14/2002. (XII. 30.) 
20/2006. (XII. 22.) 
10/2009. (IX. 25) 
11/2009. (XI. 2.) 
10/2011. (V. 31.) 

A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 
GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

8 

5/2003. (VI. 17.) 
13/2005. (X. 28.) 
1/2006. (II. 17.) 
15/2006. (X. 5.) 

A LAKÁSCÉLÚ IGÉNYEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL 

9. 
11/2003. (XII. 11.) 

6/2005. (V. 2.) 
1/2007. (II. 19.) 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 
SZABÁLYAIRÓL 

10 

12/2003. (XII. 11.) 
10/2004. (VI. 22.) 
13/2005. (X. 28.) 
10/2006. (IX. 11.) 

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL 

11 13/2003. (XII. 11.) 
A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSSAL ÉS A HELYI 

KÖZMŰVELŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI 
FELADATOKRÓL 

12 4/2004. (III. 01.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG HÁZI GONDOZÁSI KÖRZETEINEK 
KIALAKÍTÁSÁRÓL 

13 

9/2004. (VI. 22.) 
13/2005. (X. 28.) 
9/2006. (IX.11.) 

10/2007. (VIII. 24.) 
4/2008. (IV. 30.) 
6/2008. (VI. 27.) 
2/2009. (II. 16.) 
6/2009. (VI. 2.) 

11/2010. (XII.31.) 
4/2011. (III. 31.) 

11/2011. (VIII. 31.) 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI 
SZABÁLYAIRÓL 

14 
11/2004. (IX. 10.) 
12/2011. (IX. 23.) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL 

15 15/2004. (XII. 20.) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 

16 

16/2004. (XII. 20.) 
16/2005. (XII. 14.) 
19/2006. (XII. 22.) 
10/2008. (XII. 22.) 
8/2010. (XII. 20.) 

 

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL 

17 3/2005. (II. 18.) A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL 
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18 17/2005. (XII. 12.) HELYI KITÜNTETŐ DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

19 
13/2006. (IX. 11.) 
9/2007. (VI. 4.) A VÍZDÍJ HATÓSÁGI ÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

20 
16/2006. (XII. 05.) 
8/2007. (V. 14.) 
11/2009. (XI.2.) 

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL 

21 

21/2006. (XII.22.) 
15/2007. (XII. 28.) 
9/2008. (XII. 1.) 

11/2008. (XII. 22.) 
9/2010. (XII. 20.) 

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL 

22 5/2007. (III. 28.) A HELYI KÉPVISELŐK ÉS BIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDÍJÁRÓL 

23 
7/2007. (V. 14.) 
12/2007. (X. 31.) 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL 

24 16/2007. (XII. 28.) HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET 
VÉDETTSÉGÉNEK FENNTARTÁSÁRÓL 

25 
8/2009. (VII. 27.) 

2/2011. (II. 9.) A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 

26. 

1/2009. (II.16.) 
5/2009. (VI. 2.) 

7/2009. (VII. 27.) 
12/2009. (XII. 2.) 
1/2010. (II. 18.) 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

27. 9/2009. (IX. 25.) AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

28. 3/2010. (V. 5.) A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

29. 

2/2010. (II. 18.) 
4/2010. (VI. 21.) 

5/2010. (VIII. 20.) 
7/2010. (XII. 31.) 
3/2011. (IV. 1.) 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

30. 10/2010. (XII. 20.) A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL 

31. 
1/2011. (II. 9.) 
6/2011. (VI. 1.) 

13/2011. (IX. 23.) 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
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32. 5/2011. (V. 2.) A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

33. 8/2011. (V. 31.) 

HÁZASSÁGKÖTÉS HIVATALI HELYISÉGEN, VALAMINT HIVATALI 

IDŐN KÍVÜLI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ ANYAKÖNYVI 

ELJÁRÁSBAN FIZETENDŐ DÍJAKRÓL 

34. 

9/2011. (VI. 1.) 

RENDELET A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET 

TARTALMÁNAK (SZERTKEZETÉNEK, TÁBLÁZATAINAK) 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

*** 

 


