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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 8-án 15 

órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Vas Ildikó, Tormási Zoltán, Túri István, Varga 

Imre és Hajagos Antal, Forgó Istvánné és Kiss Ferenc képviselők. 
 
Távol van: Beke Albertné és Tóth István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselők, polgármester (10 fő) közül (8) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
2.) Szennyvíz-csatorna és tisztító telep beruházására II. fordulós pályázat 

benyújtására pályázatíró kiválasztása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Környezetvédelmi alap képzése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Egyebek 
6.) Zárt ülés 

 
1.) Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása  

 
Pap Sándor polgármester: A szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen projekt megvalósításához 
szükséges a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása. 
A szennyvíztisztító telep valamint az állati hullák ideiglenes helye a belterülettől Délre a 
0128/23 hrsz-ú ingatlanon valósulna meg. 
Ezen túlmenően sorra kell venni a vasút utcai telekalakítás ügyét, az Iskola utcát és a 
Sugár utcát összekötő út és térségét, feltételesen az egykori zártkertek 
beépíthetőségének kérdését figyelembe véve az önkormányzat közművesítés 
lehetőségeit. Végül a szabályozás értelmezést segítő kiigazításait és jogharmonizációját. 
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Kérem, hogy a t. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az árajánlat alapján 
településrendezési terv és helyi építési szabályzat tervezési munkáinak megrendelésére, 
továbbá az önkormányzat érdekkörén kívüli esetekben a kérelmezővel kötött 
településrendezési szerződés megkötésére a tervezési díj vonatkozó részének 
biztosítására. 
A tervező árajánlata alapján a tervezési díj 150.000,- Ft + Áfa módosítási tételenként, 
összesen 300.000,- Ft, 200.000,- Ft +Áfa a szabályozást érintő módosítások, 
mindösszesen 625.000,- Ft Áfa-val. Ebből az önkormányzat érdekkörén kívül eső 
módosítás 150.000,- Ft+Áfa, mely feltételesen megerősített igény esetén szerződés 
alapján megtérül. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta településrendezési 
terv és helyi építési szabályzat módosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek településrendezési terv és 
helyi építési szabályzat módosítását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
42/2010. Kt. hat. 
Településfejlesztési döntés a településrendezési 
terv és helyi építési szabályzat módosítására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
településfejlesztési döntést hozza: 
1.) A településfejlesztési koncepcióval összhangban a 

településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítását 
kezdeményezi a következők szerint: 

a) Szennyvíztisztító telep és állati hullák ideiglenes 
elhelyezése érdekében beépítésre szánt terület kijelölése 
a belterülettől délre a 0128/23 hrsz-ú ingatlanon valósulna 
meg, 

b) A 44-es főúttól délre az egykori iskola (1009/8 hrsz.) 
térségében beépítésre szánt terület kijelölésének kérdése, 

c) Szabályozás tulajdonosi érdekeket figyelembe vevő 
módosítása kiemelve a következőket: 
Vasút utcai telekalakítás (szabályozás terve és Lf-2) 
építési övezeti előírásai), 
Iskola utcát és Sugár utcát összekötő út és térsége, 
Egykori zártkertek figyelembe véve az önkormányzat 
közművesítés lehetőségeit. 

d) Szabályozás értelmezését segítő kiigazításai és 
jogharmonizációja. 
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2.) A képviselő-testület a fenti munkákra az általános tartaléka 
terhére 350.000,- Ft+ Áfa költséget biztosít. A képviselő-testület 
az önkormányzati érdekkörön kívüli esetekre nem biztosít 
finanszírozást. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a) az árajánlat alapján a településrendezési terv és a helyi 

építési szabályzat tervezési munkáinak megrendelésére, 
b) az önkormányzat érdekkörén kívüli esetekben a 

kérelmezővel kötött településrendezési szerződés 
megkötésére a tervezési díj vonatkozó részének 
biztosítására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: az előírt egyeztetést követően azonnal 

 
2.) Szennyvíz-csatorna és tisztító telep beruházására II. fordulós pályázat 

benyújtására pályázatíró kiválasztása  
 
Pap Sándor polgármester: Ez év júliusának végére, augusztus elejére a Benkó Mérnöki 
Irodának – aki vízjogi létesítési engedélyes terveket készíti – lesznek megfelelő műszaki 
adatai, melynek alapján el lehet készíteni a II. fordulóra a pályázatot.  
Az előző pályázatokat, például az RMT-t, a részletes megvalósíthatósági tanulmányt, az 
OTP Hungaro-Projekt Kft. készítette és javasolja, hogy most is ezzel a céggel készíttesse 
el az önkormányzat a pályázatot. A pályázat beadási határideje 2010. október 5. Ennek 
megfelelően árajánlatot kértek a cégtől, és amennyiben az árajánlat megfelelő, az 
önkormányzat meg is köti a szerződést. 
Az OTP Hungaro-Projekt Kft. a pályázat megírását nettó 800 e/Ft fix díj ellenében vállalja 
és a pályázat elnyerése esetén 0,6% sikerdíjra tart igényt. A cég a jó kapcsolatra való 
tekintettel a pályázatírás díjából 300 e/Ft-ot elenged, így a fizetendő fix díj nettó 500 e/Ft. 
A pályázatkészítéshez kapcsolódó fix díj a pályázat befogadáskor, a sikerdíj a 
projekttámogatásról szóló értesítés átvételét vagy kihirdetését követően esedékes. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a szerződés 
megkötését az OTP Hungaro-Projek Kft-vel. 
 
Pap Sándor polgármester: Szinté javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szennyvíz-
csatorna és tisztító telep II. fordulójára benyújtandó pályázat megírásával az OTP 
Hungaro-Projekt Kft-t bízza meg 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
43/2010. Kt. hat. 
Szennyvíz-csatorna és tisztító telep beruházására 
II. fordulós pályázat benyújtására pályázatíró kiválasztása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a 
szennyvíz-csatorna és tisztító telep beruházás II. fordulójára 
benyújtandó pályázat megírásával az OTP Hungaro-Projekt Kft-t 
bízza meg. 
Az OTP Hungaro-Projekt Kft. a pályázat megírását 500 e/Ft + Áfa – 
összesen 625 e/Ft –, valamint a támogatás elnyerése esetén 0,6% 
sikerdíj ellenében vállalja.  
A költség az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére az OTP Hungaro-Projekt Kft-vel. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
3.) Környezetvédelmi alap képzése 
 
Pap Sándor polgármester: A környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok úgy vannak 
kiírva, hogy azok az önkormányzatok, akik rendelkeznek környezetvédelmi alappal, plusz 
pontokat kapnak a pályázatra. A környezetvédelmi alapot bármilyen összeggel létre lehet 
hozni, mely többek közt arra is jó lenne, hogy az önkormányzat által kiszabott 
környezetvédelmi bírság összegét ennek az alapnak a számlájára lehetne utalni. Ebből 
adódik, hogy minden olyan kárt, mely a környezetet érné ebből az alapból lehetne 
finanszírozni. 
A jegyző asszonnyal egyeztetve javasolja 50 e/Ft alaptőkével környezetvédelmi alap 
létrehozását. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
környezetvédelmi alap létrehozását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek 50 e/Ft alaptőkével 
környezetvédelmi alap képzését. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
44/2010. Kt. hat. 
Környezetvédelmi alap képzése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy 50 e/Ft alaptőkével környezetvédelmi alapot képez, a 
pályázatok pozitívabb elbírálás érdekében, valamint az estleges 
környezeti károk finanszírozására. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
4.) A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 
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Pap Sándor polgármester: A kecskeméti Nevelési Tanácsadó vezetője, Gombos Éva 
igazgató asszony szóban már többször jelezte a Kistérségi Irodának, hogy a Kecskeméti 
Kistérség általuk ellátott településein nem képesek a szolgáltatást valamennyi kérelmező 
számára biztosítani, ezért rendszeresen várakozási listák alakulnak ki mind a terápiás, 
mind a szűrővizsgálatok esetében. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kérésének 
megfelelően felmérés készült, hogy a felmerülő igények folyamatos ellátásához további 
0,5 fő pszichológus és további 0,5 fő gyógypedagógus álláshely létesítésére lenne 
szükség. 
Az álláshelyek létesítésének költségeiből látható, hogy 3.365.203,- Ft kiadással szemben 
1.428.000,- Ft bevétel érhető el az állami normatív támogatásokból, így további 
1.937.203,- Ft-ot kell biztosítani ahhoz, hogy a létszámbővítés lehetővé váljon. 
A Többcélú Társulás a 2010. évben 1.056.000,- Ft normatív támogatást igényel a 
kecskeméti Nevelési Tanácsadó által ellátott kistérségi gyermekek után, és további 
6.565.371,- Ft támogatást biztosít a Társulás általános működési támogatásának terhére. 
Mivel a 2010. évi feladatellátás tervezésekor is az általános működési támogatás összege 
volt a pedagógus álláshelyek számát behatároló tényező – tehát a Társulás az általa 
biztosítható maximális összeget átadta a feladatellátásra –, ezért a létszámbővítéshez 
szükséges 1.937.203,- Ft-ot az ellátott településeknek – az ellátottak arányában – kell 
biztosítaniuk. 
Figyelembe véve 0,5 fő pszichológus foglalkoztatását a 2010./2011. nevelési évben 
Nyárlőrinc esetében a hozzájárulás mértéke 36.663,- Ft/év. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-
tervezetben foglaltak elfogadására. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a nevelési 
tanácsadás ellátásához a hozzájárulást. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a hozzájárulás mértékének 
odaítélését. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
45/2010. Kt. hat. 
Nevelési tanácsadás kistérségi  
létszámbővítéséhez hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületet úgy 
határozott, hogy a nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának 
létszámbővítéshez szükséges összeget – 2010/2011. nevelési évre 
36.663,- Ft – általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
5.) Egyebek 
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5.1.) Pályázat 100 férőhelyes kerékpártárolóra 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület már döntött, hogy KEOP-os pályázati 
kiírás keretében pályázatot nyújt be 100 férőhelyes kerékpártároló kialakítására. Az akkori 
határozatot annyiban módosítani kellene, hogy a tárolót egy helyen a Buzás János 
Általános Iskolai tagintézmény területén kell kialakítani, valamint elkészült a végleges 
költségvetés, mely 9.978.000,- Ft. Ennek az összegnek az 5%-át azaz 498.900,- Ft-ot kell 
biztosítani önerőként. 
Javasolja a Képviselő-testületnek a módosított határozat-tervezet elfogadását. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a módosítás 
elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a módosított határozat 
elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
46/2010. Kt. hat. 
Pályázat benyújtása 100 férőhelyes 
kerékpártároló kialakítására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2010. sz. 
Kt. határozatát a következőképpen módosítja: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program – KEOP-2009-
6.2.0./A – pályázati kiírás keretében 100 férőhelyes kerékpártároló 
kialakítására, mely az Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai 
tagintézménye udvarában valósulna meg.  
A megpályázni kívánt összeg 9.978.000,- Ft. 
Az önkormányzat a beruházáshoz 498.900,- Ft önerőt biztosít az 
általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
elkészítésével kapcsolatos vállalkozási szerződést a Science 
Consulting Kft-vel kösse meg. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
5.2.) TÁMOP 3.1.4. pályázathoz kapcsolódó áthidaló kölcsön kamata 
 
Pap Sándor polgármester: A Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
nevében Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor a „Tisza menti 
kompetenciák” elnevezésű pályázaton 48.861 e/Ft támogatást nyert. 
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A pályázat finanszírozásával kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást és kérést juttatta el 
ismételten az Önkormányzathoz és a Társulási Tanácshoz a projekt menedzsere. Az 
előző ilyen tárgyú előterjesztésben még 22.000 e/Ft összegű áthidaló kölcsön szükséglet 
szerepelt, az időközben beadott kifizetési kérelem miatt ez 15.000 e/Ft-ra csökkent.  
A kért áthidaló kölcsön kondíciói a számlavezető pénzintézetnél a folyósításkor érvényes 
jegybanki alapkamat +5%, mely a futamidő során nem változik. A kezelési költség 1%, a 
hitelbírálati díj 1.000 e/Ft felett 1% max. 150 e/Ft. A közjegyzői tartozás-elismerés díja 
megközelítően 30 e/Ft. 
A 15.000 e/Ft áthidaló kölcsön kamata és a járulékos költségek 4 hónapra ezek alapján, a 
jelenleg érvényes jegybanki alapkamattal számolva, mintegy 743 e/Ft-ot tesznek ki, mely a 
társult önkormányzatokat terhelné a nyert támogatás arányában. 
A támogatás megoszlása: 
     Szivárvány óvoda Lakitelek: 10,56% 
     Nyárlőrinci Óvoda:   10,56% 
     Tiszaugi Óvoda:   10,56% 
     Eötvös Iskola Lakitelek:  44,04% 
     Nyárlőrinci Iskola:   24,28% 
A településekre jutó költség ezek alapján: 
     Lakitelek:  54,6%  405.678,- Ft 
     Nyárlőrinc:  34,84% 258.861,- Ft 
     Tiszaug:  10,56%   78.461,- Ft 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az áthidaló 
kölcsön kamataihoz történő hozzájárulást. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a TÁMOP 3.1.4. 
pályázathoz kapcsolódó áthidaló kölcsön kamataihoz 258.861,- Ft-tal járuljon hozzá. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
47/2010. Kt. hat. 
Pályázathoz áthidaló kölcsön igénylése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete a Tisza-menti Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulási Tanács indítványa alapján a gesztor 
önkormányzat által megnyert  „Tiszamenti kompetenciák” elnevezésű 
pályázat előfinanszírozásához szükséges 15.000 e/Ft áthidaló 
kölcsönnek a számlavezető OTP banktól való felvételéhez 
csatlakozik. 
Az áthidaló kölcsön kamata és járulékos költségei 4 hónapos 
futamidő alatt mintegy 743 e/Ft-ot tesz ki, mely a társult 
önkormányzatokat terheli a támogatási összeg (34,84 %) arányában; 
- azaz Nyárlőrinc önkormányzatára eső költség 258.861,- Ft. 
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A Képviselő-testület a reá eső költséget az általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
5.3.) Vasút utcában fekvő rendőr elhelyezésére kérelem 
 
Pap Sándor polgármester: A Vasút utcai lakók nevében Szénási József fordult 
kérelemmel az önkormányzat felé, hogy az utcában helyezzenek el fekvőrendőrt és a 
hozzá tartozó táblákat. Kérelmét azzal indokolta, hogy az utca jó minősége és hossza 
miatt az autók nagy sebességgel közlekednek és mivel az utcában nagyon sok a 
kisgyermek, ez veszélyt jelent a számukra. A kérelmet az utcában lakók közül többen is 
aláírták. 
A kérelemnek megfelelően árajánlatot kértünk fekvőrendőr elhelyezésére és tábla 
kihelyezésére. A fekvőrendőr bekerülési költsége 112 e/Ft + Áfa, a tábla pedig 
összességében 60 e/Ft. Amennyiben a képviselő-testület támogatja a kérelmet, 200 e/Ft 
támogatást szeretnénk kérni a megvalósításhoz, az általános tartalék terére.  
A pénzügyi bizottság ülésén ez a kérdés is megtárgyalásra került, és felvetődött a Dózsa 
Gy. utcán, az iskola előtti útszakaszon is fekvőrendőr elhelyezése. 
Kéri ezzel kapcsolatosan a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Vasút utcában 
fekvőrendőr elhelyezését, valamint javasolta, hogy a képviselő-testület vizsgálja meg a 
Dózsa Gy. utcán, az iskola előtti útszakaszon fekvőrendőr és jelzőtábla elhelyezésének 
lehetőségét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a két témában külön 
határozat meghozatalát. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Vasút utcában fekvőrendőr és jelzőtáblák elhelyezését. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
48/2010. Kt. hat. 
Vasút utcában fekvőrendőr elhelyezése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete – lakossági 
kérelem alapján – úgy döntött, hogy a Vasút utcában gépjárművek 
lassítására szolgáló fekvő-rendőr és jelzőtábla legyen elhelyezve a 
szükséges szakhatóság közreműködésével.  
A fekvőrendőr bekerülési költsége 112 e/Ft + Áfa – összesen 140 
e/Ft - a két jelzőtábla költsége 60 e/Ft. 
A Képviselő-testület a fenti költségekre 200 e/Ft-ot biztosít az 
általános tartalék terhére.  
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy vizsgálja meg 
fekvőrendőr és jelzőtáblák elhelyezésének lehetőségét a Dózsa Gy. utcán, az iskola előtti 
útszakaszon. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
49/2010. Kt. hat. 
Dózsa Gy. utcán, az iskola előtti útszakaszon 
fekvőrendőr és jelzőtáblák elhelyezés 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Dózsa Gy. utcán az iskola előtti útszakaszon – az iskolás 
gyermekek testi épségét és biztonságát szem előtt tartva – 
megvizsgálja fekvőrendőr és jelzőtáblák elhelyezésének a 
lehetőségét.  
A Képviselő-testület javasolja a polgármesternek és a jegyzőnek, 
hogy a kivitelezési munkálatok elvégzése érdekében, vegye fel a 
kapcsolatot a Közútkezelői Igazgatósággal. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
5.4.) Óvoda előtti járdán parkoló-őr felszerelése 
 
Pap Sándor polgármester: Szintén kérelmet szeretne tolmácsolni a képviselő-testületnek 
az óvodavezető részéről. Szülői értekezleten és személyes megkeresés alapján, szülők 
azzal a kéréssel fordultak az óvodavezetőhöz, hogy az óvoda előtti széles járda kerüljön 
lezárásra, a gyermekek biztonsága érdekében. Több alkalommal is előfordult, hogy a 
járdát pakolásra használták, ami akadályozta az ételszállítást és veszélyeztette az ajtón 
kilépő, kiszaladó gyerekeket, ezért kérik, hogy a járda mindkét oldala parkolóőrrel legyen 
lezárva. 
A nyitható-zárható parkolóőrre kértünk árajánlatot, ennek a szerkezetnek darabja 25 e/Ft 
+ Áfa, és miután kettőre lenne szükség, így bruttó 62.500,- Ft lenne az össz bekerülési 
költség.  
A pénzügyi bizottság ezt a kérdést is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a parkoló-őr 
felszerelését. 
 
Hajagos Antal képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Hajagos Antal 
képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 
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50/2010. Kt. hat. 
Hajagos Antal személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajagos Antal 
képviselőt személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja ki. 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Napközi Otthonos Óvoda 
előtti járdán parkolóőr felszerelését. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
51/2010. Kt. hat. 
Napközi Otthonos Óvoda előtti járdán 
parkolóőr felszerelése 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Napközi Otthonos Óvoda előtti járda két végén parkolóőr 
felszereléséről. 
A két darab parkolóőr bekerülési költsége 50 e/Ft + Áfa – összesen 
62.000,- Ft – melyet a Képviselő-testület az általános tartalék terhére 
biztosít. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
5.5.) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
Pap Sándor polgármester: Három támogatási kérelmet szeretne a képviselő-testület elé 
terjeszteni, mely támogatásokat – jóváhagyás estén – az egyéb támogatások terhére 
biztosít az önkormányzat.  
Az első a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési 
Bizottságának támogatási kérelme. Az elmúlt évben is támogatta a katasztrófavédelmet az 
önkormányzat és az önkormányzat is kapott tőlük támogatást, például az erdőtűz 
esetében. Itt 20 e/Ft támogatás odaítélését javasolja. 
A másik kérelem a Nyárlőrinci Citerazenekartól érkezett. A testület a tavalyi évben is 
támogatta az együttest, most is 30 e/Ft támogatást javasol. 
A harmadik kérelem a Virgonc Gyermeksegélyező Alapítványtól érkezett, akik egy beteg 
kisgyermek őssejt beültetéséhez kérnek támogatást. Ezt a támogatási kérelmet 
elutasításra javasolja. 
A pénzügyi bizottság a támogatási kérelmeket megtárgyalta, kéri a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának támogatási kérelmével 
kapcsolatos állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 20 e/Ft 
támogatást. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának 20 e/Ft-tal történő 
támogatását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
52/2010. Kt. hat. 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti 
Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófa és Kárenyhítési Bizottság támogatásáról. 
A támogatás mértéke 20 e/Ft, mely összeget az egyéb támogatások 
terhére biztosítja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
Pap Sándor polgármester: Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását a Nyárlőrinci 
Citerazenekar támogatási kérelmével kapcsolatban. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 30 e/Ft 
támogatás odaítélését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci Citerazenekar 
30 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
53/2010. Kt. hat. 
Citerazenekar támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Citerazenekar támogatásáról. 
A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget az egyéb támogatások 
terhére biztosítja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
Pap Sándor polgármester: Kéri a pénzügyi bizottság véleményét a Virgonc 
Gyermeksegélyező Alapítvány támogatási kérelmével kapcsolatban. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság nem javasolta az Alapítvány 
támogatását. 
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Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
54/2010. Kt. hat. 
Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány 
támogatási kérelmének elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a 
Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány támogatási kérelmét az 
önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel nem tudja teljesíteni. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
5.6.) Az Eötvös Iskola Óvodai Intézményegységének Helyi Óvodai Nevelési 

Programjának módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A Tisza-menti Közoktatási Intézményi Társulás elkészítette 
az Eötvös Lóránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Óvodai Intézményegységének helyei Óvodai Nevelési 
Programjának módosítását. A programot véleményeztetni kell szakértővel, aki elfogadásra 
javasolhatja. Szeretné a képviselő-testületnek felolvasni a szakértő összegző véleményét: 
 
„Az Eötvös Lóránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Óvodai Intézményegységének Helyi Óvodai nevelési 
Programja a törvényesség kritériumainak megfelel. Szakmailag értékes koncepció. A 
nevelőtestületek nevelésfilozófiája, pedagógiai hitvallása elméletileg megalapozott, 
átgondolt. A benne megfogalmazott értékeke nyomon követhetőek a program további 
fejezetiben.  
Az óvodák helyi nevelési programja felöleli az intézményben folyó óvodapedagógiai 
tevékenységek és folyamatok teljes körét, s tartalmazza az Alapító Okiratban 
meghatározott feladatok teljesítését. 
A kompetencia alapú óvodai nevelés és az Óvodai Integrációs Fejlesztő Program 
intézményi programba való beépítése és megvalósítása az óvodák nevelőtestületének 
példaértékű innovációs törekvését jeleníti meg, s további módszertani megújulást 
előrevetítő szakmai koncepciót tükröz. Az óvoda helyi nevelési programjának 
kiegészítése, módosítása formailag és tartalmilag a jogszabályok előírásainak megfelel. A 
cél-, feladat-, és tevékenységrendszer a nevelési program megfelel az Óvodai és 
Bölcsődei nevelés országos alapprogramjának. A nevelési program erőssége a társulási 
formában működő óvodák egységes szemlélete mellett az egyéni sajátosságaik 
megtartása, valamint a bölcsődés korú gyermekek nevelésének felvállalása.” 
A fenti szakértői vélemény alapján javasolja a képviselő-testületnek az Eötvös Iskola 
Óvodai Intézményegységének Helyi Óvodai Nevelési Program módosításának 
elfogadását. 
 
Hajagos Antal képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Hajagos Antal 
képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
55/2010. Kt. hat. 
Hajagos Antal személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajagos Antal 
képviselőt személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja ki. 

 
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
56/2010. Kt. hat. 
Az Eötvös Iskola Óvodai Intézményegységének  
Helyi Óvodai Nevelési Programjának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös 
Iskola Óvodai Intézményegységének Helyi Óvodai Nevelési 
Programjának módosítását – külön melléklet szerint – elfogadja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
Pap Sándor polgármester: Szeretne tájékoztatást adni a képviselő-testületnek a 
Sportcsarnok tetőszerkezetének felújításával kapcsolatban. A felújítást Deák Ferenc helyi 
bádogos mester fogja megcsinálni. A tetőn próbafedést készítettek, és Deák úr úgy látja, 
hogy a régi szerkezetet nem szabad megbontani, mert az új fedés meg fog hajolni nem 
lesz stabil. Helyette azt javasolja, hogy az új lemezt a régi tetőhöz rögzítve alakítsuk ki a 
tetőszerkezetet. A munkálatok többe nem kerülnek, viszont masszívabb lesz a 
tetőszerkezet. Kéri a képviselő-testülettől a tájékoztatás tudomásul vételét. 
 
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy a Leader pályázati kiírás keretében 
beadott pályázata az önkormányzatnak – népzenei találkozó megrendezésére – 
elbírálásra került és nyert 400 e/Ft-ot. A pályázati összeget, melyet étkezésre és 
hangosításra lehet fordítani, a jegyző asszonnyal egyeztetve az őszi Szüreti felvonulás 
rendezvényén használnák fel. 
 
Szinté ennek a pályázati kiírásnak a keretében pályázott a Polgárőrség, mely pályázat 
pozitív elbírálást kapott, eredményhirdetés a későbbiekben lesz. 
 
Az elmúlt ülésen kérdésként merült fel, hogy a községben nincs fogorvos. Felvette a 
kapcsolatot Dr. Mezős Ottóval, aki már a tavasszal is érdeklődött a rendelő iránt. A doktor 
úr sajnos egészségügyi problémákkal küzdött, ezért nem érdeklődött az elmúlt időben. 
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Miután a szabadságról visszajött, felveszi vele a kapcsolatot és tájékoztatja a képviselő-
testületet a fejleményekről. 
 
A gyógyszertár kérdése szintén az elmúlt ülésen vetődött fel, ezzel kapcsolatban úgy 
gondolja, hogy megkeresi a gyógyszerész urat -, aki meg szerette volna venni a 
gyógyszertárat – hogy mi az oka, hogy nem sikerült megvenni a gyógyszertárat. A 
jelenlegi gyógyszerésznek is érdeke lenne az eladás, hiszen a közös tulajdonban lévő 
épületet csak gyógyszertárként tudja értékesíteni. 
 
Kiss Ferenc: Véleménye szerint nagyon sok pénzt kellene rákölteni, hogy az a helyiség 
megfeleljen az előírásoknak és gyógyszertárként működjön. Meg kell kérni az új engedélyt 
az új tulajdonos nevére, fel kellene lendíteni a forgalmat, mert jelenleg ott csak az 
épületnek van értéke, mint gyógyszertár nincs. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését a nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pap Sándor  Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 


