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

29-én 15 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Forgó Istvánné, Túri 

István, Vas Ildikó és Kiss Ferenc képviselők. 
 
Távol van: Hajagos Antal képviselő. 
 
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 (7 fő) közül (6) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep beruházáshoz önkormányzati készfizető kezesség 
vállalása és beruházási hitel felvétele 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Egyebek 
 
1.) Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep beruházáshoz önkormányzati kézfizető kezesség 
vállalása 

 
Pap Sándor polgármester: A bizottság tagjai megkapták a napirendi ponthoz 
kapcsolódó anyagot.  
Mielőtt rátérne a napirendi pont részéletes ismertetésére, szeretné elmondani, hogy 
a vízjogi létesítési engedély 836 bekötési lehetőségre szól. Ebből 92%-os rákötést 
kell elérni, azaz 770 bekötést 2015. december 31-ig. Az elmúlt év tavaszán felmérés 
készült és 685 fő nyilatkozott úgy, rá kíván kötni a csatornára, tehát ahhoz, hogy a 
megfelelő százalékot elérjük 85 főnek kell még rákötni a csatornára.  
A 685 főből 515 fő rendelkezik LTP szerződéssel, de ebből jelenleg 449 fő fizeti 
rendszeresen a részleteket. Összesen 225 fő vállalta az egyösszegű befizetést. 
Ezekből az egyösszegű befizetésekből 2011-ben 15.080.000,- Ft-nak, 2012-ben 
14.875.000,- Ft-nak és 2013-ban 14.321.000,- Ft-nak kellene befolynia.  
A szennyvíz-csatorna beruházás első fordulója befejeződött, és ebben az évben 
szeretnénk beadni a második fordulóra a pályázatot.  
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A pályázat beadásához banki hitelígérvény szükséges, hogy a megfelelő összeg 
rendelkezésre fog állni. 
Az új CBA számítások szerint kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert javult a 
támogatás mértéke, majd nem 85%. A támogatás mértéke 737.085.551,- Ft, a 
szükséges önerő 130.496.449,- Ft. A költségek időbeni megosztását pedig a táblázat 
tartalmazza.  
A tervek szerint december 30-ig kell postára adni a pályázatot. A szükséges hitel 
összege 70.000.000,- Ft, melynek fedezete az LTP szerződések, és az OTP ezekre 
a szerződésekre meg is adná a hitelígérvényt. Ehhez a hitelígérvényhez vállalna az 
önkormányzat a kezességet.  
Miután az önerőt – az egyösszegű befizetéseket – is prezentálni kell, de ezt a bank 
nem igazolja le és a Víziközmű társulatnak jelenleg csak 20 millió forint vagyona van, 
az önkormányzat 20 millió forint beruházási hitelt venne fel.  
A képviselő-testületnek tehát először döntenie kellene abban, hogy támogatja-e, 
hogy az önkormányzat kezességet vállaljon a Víziközmű társulat által igényelendő - 
2018. december 20-i lejáratú – 70 millió forintos hitelhez.  
A következő határozat arról szól, hogy a bizottság támogatja-e a 20 millió forintos 
beruházási hitel felvételét tíz éves futamidőre, ahol a kamatok fizetését a Víziközmű 
Társulat vállalja. 
A beruházási hitel felvételénél felmerült a fedezet kérdése. Ezzel kapcsolatban 
módosítani kellene a képviselő-testület 64/2010. Kt. határozatát, melyben az iskola 
akadálymentesítésre 5 millió forint hitel felvételét határozata el az önkormányzat. A 
határozatban fedezetként az Alkotmány u. 11. szám alatti – rendőr szolgálati lakás – 
ingatlan lett megjelölve. A határozatot azért kell módosítani, mert fedezetként be kell 
vonni a Dózsa Gy. u. 9. szám alatti Művelődési Házat is, miután az OTP Bank a két 
hitelt egyben fogja kezeli. Így mindkét határozatban szerepeltetni kell mindkét 
ingatlant. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
kezesség vállalását a Víziközmű Társulat által igényelendő – 2018. december 20-i 
lejáratú – 70 millió forintos hitelhez.  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a Víziközmű Társulat 
által igényelendő 70 millió forintos hitelhez az önkormányzat kezesség vállalását. 
 
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
129/2010. Kt. hat. 
Szennyvízprojekt megvalósításához  
készfizető kezesség vállalása 

 
H A T Á R O Z A T  
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1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
KEOP-7.1.2.0-2008 számú nettó 867.582.000,- Ft 
bekerülési költségű szennyvíz projekt megvalósításához, és 
a II. fordulóra benyújtandó pályázathoz a Nyárlőrinci 
Víziközmű Társulat által az OTP Bank Nyrt-től igényelendő 
– 2018. december 20.-i lejáratú – víziközmű társulati 
hitelhez 70 millió Ft tőke összeg és járulékai erejéig 
készfizető kezességet vállal. 
A Képviselő-testület a készfizető kezességvállalás 
fedezeteként a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
összegek erejéig költségvetéséből forrást biztosít, illetve a 
hitel futamideje alatt a kezességet mindenkori 
költségvetésébe betervezi. 

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szennyvízközmű rendszer megvalósítása esetén a 
beruházás üzembe-helyezésétől számított 5 éven keresztül 
csatorna díj támogatást nem igényel. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a jegyző 
ellenjegyzése mellett, hogy a víziközmű hitellel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségvállalást aláírja. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a szennyvízprojekt 
pályázathoz, az önrész kiegészítéséhez 20 millió forint beruházási hitel felvételét 10 
éves futamidővel. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a 20 millió forintos 
beruházási hitel felvételét. 
 
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
130/2010. Kt. hat. 
Szennyvízprojekt pályázathoz 
önrész kiegészítése 

 
H A T Á R O Z A T  

 
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-

7.1.2.0-2008 számú szennyvíz projekt II. fordulójára történő 
pályázat benyújtásához hiányzó önerő biztosításához az OTP Bank 
Nyrt.-től 20 millió Ft beruházási hitel felvételét határozza el tíz éves 
futamidővel. 
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2.) Az önkormányzat költségvetési rendeletében a felvett hitel és 
járulékai – a futamidő alatt – betervezésre kerülnek. 

3.) A hitel fedezeteként az OTP Bank Nyrt. részére a nyárlőrinci 199 
hrsz-ú Nyárlőrinc, Alkotmány utca 11. szám alatti lakóház ingatlan, 
valamint a nyárlőrinci 455 hrsz-ú Dózsa György u. 9. szám alatti 
Művelődési Ház szerepel.  

4.) Felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt-nél történő hitel 
felvételére a jegyző ellenjegyzése mellett. 

 
Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 64/2010. Kt. 
határozat módosítását oly módon, hogy fedezetként a keretbiztosítási szerződésbe 
az Alkotmány u. 11. szám alatti ingatlanon kívül a Dózsa Gy. u. 9. szám alatti 
Művelődési Ház is bevonásra kerüljön. 
Ezt a kérdést is megtárgyalta a pénzügyi bizottság, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a fentiek szerint javasolta a 
64/2010. Kt. határozat módosítását. 
 
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
131/2010. Kt. hat. 
64/2010. Kt. határozat módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Buzás 
János tagiskola akadálymentesítésére vonatkozó OTP Bank 
Nyrt.-tól való hitelfelvételre irányuló 64/2010. Kt. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
A hitel fedezetére keretbiztosítási szerződésbe bevont 
nyárlőrinci 199 hrsz-ú Alkotmány utca 11. szám alatti ingatlan 
mellett a nyárlőrinci 455 hrsz-ú Dózsa György utca 9. szám 
alatti Művelődési Ház ingatlant is bevonja.  
Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Pap Sándor polgármester: A következőkben személyi kérdés kerül napirendre, 
ezért 16 órakor zárt ülést rendel el. 
 
___________________________________________________________________ 
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A nyílt ülés az eredetileg jelen lévő polgármesterrel és 5 képviselővel, valamint a 
jegyzővel 17 órakor folytatódik: 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a zárt 
ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen a „Nyárlőrincért Kitüntető Díj” 
adományozásával kapcsolatos kérdés került napirendre, ahol a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy ebben az évben a díjat nem kívánja kiosztani. 
 
2.) Egyebek 
 
2.1.) Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány támogatása 
 
Pap Sándor polgármester: A Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Egy gerincbeteg kislánynak gyűjtenek, aki 
rossz körülmények között él szüleivel és négy testvérével.  
A kérdést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság 1 igen és 3 nem szavazattal 
nem javasolta az alapítvány támogatását. 
 
Forgó Istvánné képviselő: 10 e/Ft támogatást tudna javasolni. 
 
Túri István képviselő: Szintén 10 e/Ft támogatást javasolt a bizottság ülésén. 
 
Tormási Zoltán képviselő: Amennyiben biztos lehetne benne, hogy a pénzt valóban 
a beteg kislány gyógykezelésére fordítják, egyet tudna érteni a 10 e/Ft-os javaslattal. 
 
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a Nemzeti Gyermekmentő 
Alapítvány támogatási kérelmét.  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 2 (kettő) igen szavazattal, 4 (négy) 
ellenszavazat mellett tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
133/2010. Kt. hat. 
Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány 
támogatási kérelemének elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

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

Zayzon Jenőné jegyző 
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Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy előre láthatóan 
a következő bizottsági és képviselő-testületi ülés 2010. december 15-én lesz. Ezen 
az ülésen el kell fogadni a jövő évi koncepciót, a 2010. évi költségvetés módosítását 
és a 2010. év három-negyedéves teljesítését. Dönteni kell a helyi adók – a 
kommunális és építmény adó – tételeinek emeléséről. 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Pap Sándor  Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


