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

27-én 9 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Forgó Istvánné, Túri 

István, Kiss Ferenc és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Vas Ildikó képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző 

 
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.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep beruházás II. fordulójára pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Egyebek 
 
1.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy szociális igazgatás 
és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításával kapcsolatos 
előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés). 
Ügyészségi vizsgálat érintette a közgyógyellátásra való jogosultságot és az ellátás 
törvényességét. A nyárlőrinci önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendeletében 
az egyedül élő kifejezés helyett egyedül álló kifejezés szerepel. Az Szt 4. § (1) 
bekezdés e) pontja szerint a Szt. alkalmazásában egyedül élő az a személy,  aki 
egyszemélyes háztartásban lakik, az l) pont szerint pedig egyedülálló az a személy, 
aki hajadon, elvált vagy házastársától különél, kivéve, ha élettársa van. 
Megállapítottuk, hogy ez a helytelen kifejezés szerepel a közgyógyellátásról szóló 
15. § (1) bekezdésében, valamint a temetési segély megállapítását tartalmazó 14. §. 
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(4) bekezdésében is. Ezért mindkét helyen szereplő téves kifejezést módosítani 
szükséges. 
Kéri a képviselő-testülettől a rendelet-módosítás elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a szociális igazgatás 
és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítás elfogadását. 
 

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

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2010. (XII.31.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 

9/2004. (VI.22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26 §-ban 
kapott felhatalmazás alapján a Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló többször módosított 9/2004. (VI.22.) Ör. rendeletet (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1. § 
 
 

A Rendelet IV. rész Temetési segély cím 14. § (4) bekezdésében, valamint a 
Közgyógyellátás cím 15. § (1) bekezdésében az „egyedülálló” kifejezések helyébe 
„egyedül élő” kifejezés lép. 
 

 
2. § 

 
 

Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti. 
 

*** 
 
2.) Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep beruházás II. fordulójára pályázat benyújtása 
 
Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szennyvíz-
csatorna hálózat II. fordulójára elkészült a pályázat. A mai napon megérkezett a 
környezetvédelem szakvéleménye is, így nincs akadálya a pályázat aláírásának és 
beadásának.  
A képviselő-testület tagjai előtt is ismert, hogy a csatorna pályázatban az önerő 
összegéhez még szükséges 20 millió forint. Tárgyalásokat folytatott a Bácsvíz Zrt 
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vezérigazgatójával, aki hozzájárult, hogy az önkormányzat részére ezt az összeget a 
Bácsvíz Zrt kölcsön formájában átadja.  
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását a kölcsönszerződés megkötésére és 
aláírására. 
 

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

 
148/2010. Kt. hat. 
Bácszvíz Zrt-vel kölcsönszerződés 
megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Pap Sándor polgármestert – a csatornázás 
önerejéhez szükséges 20 millió forint összegre, melyet a 
Bácsvíz Zrt. kölcsön formájában biztosít az Önkormányzat 
részére – a Bácsvíz Zrt-vel kötendő kölcsönszerződés 
aláírására.  
Felelős: Pap Sándor polgármester 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testületnek a csatornázással kapcsolatban 
még egy határozatot el kell fogadni, melyben jóváhagyja a pályázat benyújtását. 
Ezen kívül jóvá kell hagyni a „Költség-haszon elemzésben leírt díjképzési elveket és 
díjszinteket’” melyet a megvalósítást követően is alkalmaz. Jóvá kell hagyni a 
pályázathoz szükséges 130.826.198,- Ft önerőt, valamint, hogy az önkormányzat a 
mindenkori költségvetésébe a működtetés kiadásait betervezi és öt évig az új 
elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel. 
A csatornadíjba beépítésre kerül az amortizáció, hogy a későbbiekben 
megteremtődjön a felújítás fedezet. A csatorna-rendszert a Bácsvíz Zrt. fogja 
üzemeltetni, aki minden évben bérleti díjat fizet az önkormányzatnak, mely bérleti 
díjból történik majd a felújítás.  
 
Túri István képviselő: Amennyiben a Bácsvíz üzemelteti a csatornát, az 
önkormányzatnak nem lesz beleszólása a csatornadíj megállapításába? 
 
Pap Sándor polgármester: Ez is ugyan úgy fog működni, mint a vízdíj, melyet a 
Bácsvíz minden évben meghatároz és a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni, a 
csatornadíjak megállapítása is így fog működni.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Más települések példáin okulva, ami most sajnos 
nagyon sok helyen előjött, a tervezésnél nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
belvíz szintje megemelkedett, nehogy visszajöjjön a csatornán a víz. 
 
Pap Sándor polgármester: Jelenleg a talajvízszint 2,3 méteren áll, tehát nagyon 
lenn van. A számítások szerint, ezeket a talajvízszint viszonyokat figyelembe véve, a 
csatornába beérkezett szennyvíz, tehát a napi 200 m3 tisztított szennyvíz, a 
csatornában 200 m hosszúságban elszikkad, tehát visszajönni nem tud.  
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Tormási Zoltán alpolgármester: A tisztító fele folyó vízről, és a tisztító nyílásokról 
van most szó, ami összegyűjtheti a falu alatt felgyülemlő belvizet. 
 
Pap Sándor polgármester: A tisztító rendszer legmélyebb pontja 3,5 méteren van, 
mélyebben, mint a talajszint. A csatorna-rendszer egy különálló, zárt rendszert fog 
képezni, melybe a talajvíz, csapadékvíz nem folyik bele. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek szennyvízcsatorna-
hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep beruházás II. 
fordulójára pályázat benyújtását. 
 

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

 
149/2010. Kt. hat. 
Szennyvízhálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep Nyárlőrincen 
II. fordulós pályázatának benyújtása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP-7.1.2.0-2008. 
számú pályázati felhívás II. fordulójára nyújtson be pályázatot. 

2) A Képviselő-testület a projekthez kapcsolódó végleges „Költség-
haszon elemzésben leírt díjképzési elveket és díjszinteket” 
elfogadja és azt alkalmazza a projekt megvalósítását követően. 

3) A Képviselő-testület az 1. pontban körülírt pályázathoz 
(szennyvíztisztítás és csatornázáshoz) szükséges 130.826.198,- 
Ft saját forrást biztosítja. 
Az összeg forrása 

                                - víziközmű társulati hitel                                   70.000.000,- Ft, 
                                - önkormányzati hitel                                         20.000.000,- Ft, 
                                - víziközmű társulat pénzeszköze                     20.265.688,- Ft, 
                                - az önk. kv.-i elsz. sz.lán lévő pénzeszköze    20.560.510,- Ft. 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen 
határozatban foglaltakkal tartalmilag megegyező, a pályázati 
dokumentációhoz csatolandó szükséges nyilatkozatokat, 
valamint a víziközmű társulati hitellel kapcsolatos valamennyi 
okiratot aláírja. 

5) A Képviselő-testület a támogatással létrejövő létesítmény 
működtetésének fedezetét saját forrásból biztosítja. 
A Képviselő-testület a működtetés kiadásait a mindenkori éves 
költségvetésébe betervezi. 
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A képviselő-testület a megvalósuló elemek üzembe helyezésétől 
számított öt évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj 
támogatást nem igényel. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
              Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: azonnal 

 
3.) Egyebek 
 
3.1.) Telenor Magyarország Zrt ( volt Pannon GSM Zrt ) szerződésmódosítási 

kérelme 
 
Pap Sándor polgármester: Szerződés módosítási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a Swiss Logistic Kft., a Telenor Magyarország Zrt. ( volt Pannon 
Gsm Zrt ) képviselője.  
A Telenor Magyarország Zrt. tekintettel a válság miatt kialakult rossz gazadási 
helyzetre, a megváltozott piaci körülményekre, különös tekintettel a távközlési 
társaságokra kivetett külön nyereségadóval, valamint az ezzel összefüggésben a 
társaságnál meghozott jelentős költségcsökkentő stratégiai lépésekre kéri a terület 
bérleti szerződés módosítását oly módon, hogy az önkormányzat 18%-kal 
csökkentse a bérleti díj összegét.  
A képviselő-testület 2008. márciusában hosszabbította meg a bérleti szerződést 
2016 június 30-ig. Az akkori határozatban az éves bérleti díj 2009. januárjától 400 
e/Ft/év összegben lett meghatározva, mely összeg minden évben az infláció 
mértékével emelkedik. 
A szerződés alapján 2011-ben az önkormányzatnak fizetendő összeg 416.800,- Ft 
lenne, a szerződésmódosítással pedig az összeg 341.776,- Ft-ra csökkenne.  
Kéri a képviselő-testület ezzel kapcsolatos állásfoglalását. 
 
Forgó Istvánné képviselő: Nem támogatja a szerződés módosítását. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Azon az állásponton van, hogy a megkötött szerződést kell 
mérvadónak tekinteni. 
 
Pap Sándor polgármester: Szintén nem támogatja a szerződés módosítását. 
Javasolja a képviselő-testületnek a szerződés módosítására vonatkozó kérelem 
elutasítását. 
 

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

 
150/2010. Kt. hat. 
Telenor Magyarország Zrt szerződésmódosítási 
kérelmének elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T 
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Swiss 
Logistic Kft. kérelmét – mely a Telenor Magyarország Zrt. ( volt 
Panonn Gsm Zrt. ) ügyeit képviseli – amely a 475/23 hrsz-ú 
terület bérleti szerződésében szereplő bérleti díj 18%-os 
csökkentésére irányul elutasítja.  
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

3.2.) Tormási Zoltán alpolgármester jogviszonyának és tiszteletdíjának 
módosítása 

 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Közigazgatási Hivatal megkereséséről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal jelzéssel élt a 
képviselő-testület  fele. A 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésen az 
alpolgármester jogviszonyának és tiszteletdíjának megállapítását tartalmazó 
határozatokban elírás történt a kezdő időpontot illetően. A határozatokban október 3-
ai időpont szerepel, tehát a választás időpontja. A határozatokban az időpontot 
helyesen 2010. október 14-ére kell módosítani, miután az alpolgármester 
jogviszonyának kezdő időpontját és tiszteletdíját a megválasztásának napjától kell 
megállapítani. 
Kéri a képviselő-testülettől a 84/2010. és a 86/2010. Kt határozatokban az időpont 
módosítás elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 84/2010. Kt. 
határozat módosításának elfogadását. 
 

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

 
151/2010. Kt. hat. 
84/2010. Kt. határozat módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
alpolgármester megválasztásával kapcsolatos 84/2010. Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek 2010. október 14. 
napjával Tormási Zoltán képviselőt választotta meg. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 86/2010. Kt. 
határozat módosításának elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
152/2010. Kt. hat. 
A 86/2010. Kt. határozat módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
86/2010. Kt. határozatát, mely Tormási Zoltán alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos, az alábbiak 
szerint módosítja: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 14. napjától 
havi bruttó 150.000,- Ft-ban állapítja meg 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Pap Sándor  Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 


