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1. sz. melléklet 

A VAGYONYNYILATKOZATTÉTEL 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 gyakorolja a munkáltatói jogot. 

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, 
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• az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet véleményezése, 

• 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 társadalmi polgármester 

Forgó Istvánné 

Hajagos Antal 

Kiss Ferenc 

Tormási Zoltán társadalmi alpolgármester 

Túri István 

Vas Ildikó 
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2. számú függelék 
 
 

A Képviselő-testület hatályos rendeleteinek jegyzéke 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HATÁLYOS RENDELETEINEK JEGYZÉKE 
2013. DECEMBER 10-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.) 
3/2012. (IV. 27.) 

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ HELYI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL 

2 

6/2000. (V. 26.) 
13/2005. (X. 28.) 
11/2009 (XI. 2.) 
3/2012. (IV. 27.) 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG CÍMERÉRŐL, ZÁSZLAJÁRÓL ÜNNEPI 
PECSÉTJÉRŐL, AZOK 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.) 
3/2012. (IV. 27.) 

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.) 
3/2012. (IV. 27.) 

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 

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

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL 

10 13/2003. (XII. 11.) 
A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSSAL ÉS A HELYI 

KÖZMŰVELŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI 
FELADATOKRÓL 

11 

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.) 
4/2012. (VIII. 03.) 

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI 
SZABÁLYAIRÓL 

12 

11/2004. (IX. 10.) 
12/2011. (IX. 23.) 
7/2012. (X. 11.) 
8/2012. (X. 18.) 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL 

13 3/2005. (II. 18.) A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL 

14 17/2005. (XII. 12.) HELYI KITÜNTETŐ DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

15 

16/2006. (XII. 05.) 
8/2007. (V. 14.) 
11/2009. (XI.2.) 
3/2012. (IV. 27.) 

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL 
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16 

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

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

17/2011. (XII. 30.) 
12/2013. (XI. 25.) 

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL 

17 5/2007. (III. 28.) A HELYI KÉPVISELŐK ÉS BIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDÍJÁRÓL 

18 14/2011. (XI. 30.) AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

19 16/2007. (XII. 28.) HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET 
VÉDETTSÉGÉNEK FENNTARTÁSÁRÓL 

20 
8/2009. (VII. 27.) 

2/2011. (II. 9.) 
6/2012. (IX. 20.) 

A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 

21 

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 

22 3/2010. (V. 5.) A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

23 

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 

24 
10/2010. (XII. 20.) 
3/2012. (IV. 27.) 

A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL 

25 

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

13/2011. (IX. 23.) 
16/2011. (XI. 30.) 
2/2012. (IV. 06.) 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

26 5/2011. (V. 2.) A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
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27 8/2011. (V. 31.) 

HÁZASSÁGKÖTÉS HIVATALI HELYISÉGEN, VALAMINT HIVATALI 

IDŐN KÍVÜLI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ ANYAKÖNYVI 

ELJÁRÁSBAN FIZETENDŐ DÍJAKRÓL 

28 9/2011. (VI. 1.) 

RENDELET A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET 

TARTALMÁNAK (SZERTKEZETÉNEK, TÁBLÁZATAINAK) 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

29 

1/2012. (II. 16.) 
5/2012. (IX. 20.) 
9/2012. (XI. 09.) 
4/2013. (III. 29.) 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

30 3/2012. (IV. 27.) A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

31 

2/2013. (II. 18.) 
3/2013. (III. 08.) 
7/2013. (X. 03.) 

11/2013. (XI. 18.) 
14/2013. (XII. 03.) 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

32 5/2013. (V. 03) A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

33 6/2013. (VIII. 22.) 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A 

VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL 

34 8/2013. (X.25.) A FILMFORGATÁSI CÉLÚ KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL 

35 9/2013. (X.25.) A KIADÁSOK KÉSZPÉNZBEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉRŐL 

36 10/2013. (X.25.) 
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS 

SZABÁLYAIRÓL 
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37 

16/2004. (XII. 20.) 
16/2005. (XII. 14.) 
19/2006. (XII. 22.) 
10/2008. (XII. 22.) 
8/2010. (XII. 20.) 
13/2013. (XI. 25.) 

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL 

38 15/2013. (XII. 03.) A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFATÁMOGATÁS SZABÁLYAIRÓL 

39 
15/2004. (XII. 20.) 
16/2013. (XII. 03.) 

 
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 

*** 
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3. sz. függelék 
 

 
A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 

 
 
 

 
A polgármester kiadmányozza: 
1. A Képviselő-testület jegyzőkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzővel. 
2. A Képviselő-testület meghívóját. 
3. A Képviselő-testület általános felhatalmazása alapján hozott döntéseket. 
4. Azokat a Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket, amelyeknél előterjesztőként 
szerepel. 
5. A feladatkörébe tartozó vagy a saját hatáskörébe vont testületi előterjesztéseket, 
jelentéseket, beszámolókat. 
6. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörben hozott 
döntéseket - kivéve az önkormányzati hatósági ügyeket - és az önkormányzat nevében 
kötött szerződéseket. 
7. Az önkormányzat érdekeit sértő testületi döntés ismételt megtárgyalására vonatkozó 
indítványt. 
8. A Képviselő-testület bizottsága összehívására vonatkozó indítványt. 
9. A Képviselő-testület határozatával ellentétes vagy az önkormányzat érdekeit sértő 
bizottsági döntés végrehajtásának felfüggesztését. 
10. A hozzá érkezett panaszokra, bejelentésekre, illetve a nevére érkezett, határozatot nem 
igénylő beadványokra adott válaszleveleket. 
11. Önkormányzati ügyekben a jogi képviseletre vonatkozó megbízást. 
12. A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát, a jegyzővel együttesen. 
13. A hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlása során keletkezett iratokat. 
14. A jegyző munkáltatói jogkörének gyakorlása során az egyetértési jogkörében keletkezett 
iratokat. 
15. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje szerinti 
dokumentumokat. 
 
 
 A jegyző kiadmányozza: 
 
1. A Képviselő-testület jegyzőkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a 
polgármesterrel. 
2. A Képviselő-testület és a bizottságok részére készülő - a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó - előterjesztéseket. 
3. A Képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, a intézkedéseivel kapcsolatos 
törvényességi jelzéseket. 
4. A polgármesteri hivatal nevében létrejött szerződéseket, egyéb okiratokat és 
dokumentumokat. 
5. A polgármesteri hivatal jogi képviseletére vonatkozóan adott megbízást. 
6. A lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület számára adott tájékoztatást. 
7. A hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlása során keletkezett iratokat. 
8. Az önkormányzat intézményei ellenőrzésére vonatkozó megbízást, ellenőrzési programot. 
9. A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát, a polgármesterrel 
együttesen. 
10. A polgármesteri hivatal szabályzatait. 
11. Más hatósághoz, közigazgatási és egyéb szervhez küldött tájékoztatásokat, 
megkereséseket. 
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12. A közigazgatási hatósági eljárásban a fellebbezés, illetve a kizárási kérelem 
felterjesztését, valamint a felettes közigazgatási szervnek, az ügyészségnek és a 
bíróságoknak küldött dokumentumokat. 
13. A polgármester által a jegyzőnek döntésre átadott ügyekben keletkezett iratot. 
14. A jogszabálytervezetek véleményezését. 
15. A választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel és népszámlálással 
kapcsolatos iratokat. 
16. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje szerinti 
dokumentumokat. 
17. A nevére érkezett beadványokra, illetve a hozzá érkezett panaszokra és bejelentésekre 
adott válaszleveleit. 
18. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a jegyző megbízásából jogosultak a közigazgatási 
ügyek előkészítő levelezésében aláírásra, kiadmányozásra. 
19. A közigazgatási hatósági ügyekben hozandó döntéseknél eljáró szervként a jegyzőt kell 
megnevezni, a határozatban szükséges feltüntetni, hogy kiadmányozó a "jegyző nevében és 
megbízásából" jár el. 
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4. sz. függelék 

 
NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal 80/2012. 
Kt. számú alapító okiratát az alábbi új szerkezetű alapító okirattal módosítja: 
 
1.  A költségvetési szerv 

Neve: Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 
Székhelye: Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 

2. Létrehozásáról rendelkező határozat: 20/2002. Kt. határozat 
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladat: 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §  

Szakágazat szerint 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

száma: neve:                                                                               

562910 Egyéb vendéglátás 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Kisegítő tevékenység 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

841133 Adó illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841913   Támogatási célú finanszírozási műveletek 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

4. Ellátandó vállalkozási tevékenység: 
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat 
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5. Illetékességi területe: 
Nyárlőrinc község közigazgatási területe 
 
6. Költségvetési szerv jogállása: 
Önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
 
7. Gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
8. Alapító szerv neve, székhelye.: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 
Fenntartó szerv neve, székhelye: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
Az alapítás időpontja: 1990.09.30. 
 
9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Nyárlőrinc, Dózsa György 
utca 34. 
 
10. A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek a kinevezési rendje: 
A jegyző kinevezésének rendje: a polgármester a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan 
időre szól. 
 
11. Foglalkoztatotti jogviszony: 
- közszolgálati jogviszony (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 

alapján) 
- megbízási szerződés (Ptk. 1959. évi IV. törvény alapján) 
- fizikai munkakörben alkalmazottak (Mtv. 2012. évi I. törvény, illetve a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. alapján) 
- közmunkaprogram (Mtv. 2012. évi I. törvény alapján) 

Záradék: 
 
A Képviselő-testület 203/2013. (XII. 30.) Kt határozatával jóváhagyott módosított 
alapító okirat alapján adtam ki a polgármesteri hivatal fenti egységes szerkezetű 
alapító okiratát. 
 
Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja a törzskönyvi nyilvántartásba való 
bejegyzés napja. 

 
Nyárlőrinc, 2013. december 19. 

 
Pap Sándor       Zayzon Jenőné 

  polgármester             jegyző 
 

A határozat kihirdetésének napja: 2013. december 30. 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 



































2. számú függelék 
 

Nyárlőrinc Község 
Polgármesteri hivatal szervezeti struktúrája 

 

   



3. számú függelék 
 

A munkaköri leírások külön nyilvántartva. 
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6. 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) 
 

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) 
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7. számú függelék 
 

Az önkormányzat társulásai 
 

 
1 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 

Társulás 
 (székhely: Tiszaalpár, Árpád tér 1.) 
 
2. Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás  
 (székhely: Lakitelek, Széchenyi Krt. 48.) 
 
3. „Kék víz”- Észak Bács-Kiskun Megyei Ivóvíz Minőség-Javító Önkormányzati Társulás 
 (gesztorönkormányzat: Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
 
4. Duna-Tiszaközi Nagytérségi Regionális Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 
 (gesztorönkormányzat: Cegléd, Kossuth tér 1.) 


