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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 
28-án 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Vas Ildikó, Túri István, 

Forgó Istvánné 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.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Nyikos Zita tanyabejáró út ügye 

3.) Egyebek 
 

1.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés). Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az építményadó 
rendeletének módosításával kapcsolatban az A.) változatot - melynek összege 510 
Ft/m2 - támogatta. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az építményadó 
mértékének 510 Ft/m2-ben történő elfogadását. 
 

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

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. december 28. napján. 

3 

 

 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2011. (XII. 30.) RENDELETE 

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 

21/2006. (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az építményadó (továbbiakban: 
Építményadó) módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Az Építményadó 3. §-a helyébe a következő új 3. §-ban foglalt rendelkezés lép: 
 

 
„3. § Az adó mértéke egységesen 510- Ft/m2”. 

 
2. § 

 
Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 

*** 

 

 

2.) Nyikos Zita tanyabejáró út ügye 
 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen ez a kérdés lekerült 
napirendről, de miután valamilyen álláspontot ki kell alakítani, most tárgyalja a 
testület. Az előzőekben az ehhez kapcsolódó előterjesztést a képviselő-testület tagja 
már megkapták.  

A pénzügyi bizottság is megtárgyalta a kérdést, kéri a kialakított álláspontjukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság nem javasolta az 
eladást. 
 
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzatnak vállalni kell az út kimérésével és 
helyreállításával kapcsolatos költségeket. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Segítséget nyújt az út helyreállításával kapcsolatos 
feladatok ellátásában. 
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, nem javasolja a 
képviselő-testületnek a 0160/12 hrsz-ú 240 m2 nagyságú földút eladását, kéri a 
képviselőknek a szavazatát. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
136/2011. (XII. 28.) Kt. határozat 
Nyikos Zita tanyabejáró földút ügye 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 0160/12 
hrsz-ú 241 m2 nagyságú közút megszüntetési eljárását nem 
kívánja folyamatba tenni, továbbá nem idegeníti el annak 
területét. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

3.) Egyebek 
 
3.1.) Túri István: A 18 millió forint iparűzési adó csökkenés mennyire veszélyezteti 
az önkormányzat működését? 
 
Pap Sándor polgármester: A helyzet elég katasztrofális. Bíztunk benne, hogy 
ebben az évben az iskola kikerül az önkormányzat finanszírozási köréből, de csak 
2013-tól kerül állami kézbe. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az iskola fenntartása, tehát a világítás, fűtés, karbantartás 
továbbra is az önkormányzat feladata marad, csak a pedagógusok bérét 
finanszírozza az állam, tehát a működéssel kapcsolatos költségek továbbra is az 
önkormányzatot terhelik.  
 
Vas Ildikó: Véleménye szerint az önkormányzatnak ugyan úgy kell gazdálkodni, mint 
otthon, összébb kell húzni a „nadrágszíjat”. 
 
Pap Sándor polgármester: 18 millió forint nagyon sok kiesés, körülbelül 8-10%-a az 
önkormányzat költségvetésének.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Az önkormányzatnak vannak kötelező feladatai, 
amik le vannak szabályozva és el kell látni őket - hiába csökken a pénzeszköz 
mértéke – nem úgy mint egy vállalkozónál, aki dönthet abban, hogy melyik 
tevékenységet látja el vagy hagyja el. 
 
3.2.) Kiss Ferenc: Szeretné megkérdezni, hogy a Művelődési Ház bérleti díjai mikor 
voltak emelve? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A bérleti díjak az elmúlt év decemberében 20%-kal 
megemelésre kerültek.  
 
Kiss Ferenc: A Művelődési Háznál elég magasak a dologi kiadások, a beszedett 
bérleti díjak fedezik-e ezeket a költségeket. 
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Zayzon Jenőné jegyző: A 2012. évi költségvetés készítésénél ezt is megnézzük, és 
figyelembe fogjuk venni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülés jelen szakaszát berekesztette azzal, hogy az 
ülés 17 órakor közmeghallgatással folytatódik a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozótermében. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
( Az ülés 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 70 fő érdeklődő 
jelenlétével közmeghallgatással folytatódik. ) 
 
Pap Sándor polgármester: Köszönti a falu lakosságát, a megjelent képviselőket, 
köszönetet mond, hogy elfogadták a meghívást.  
 
A következőkről kívánja tájékoztatni a megjelenteket. 
 

1.) Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházás jelenlegi állásáról 
2.) Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról 
3.)  Egyebek 
 

1.) Az első téma a csatornázás, mely szinte minden közmeghallgatáson szóba kerül. 
A pályázatot az önkormányzat megnyerte és szeptember 16-án aláírtuk a támogatási 
szerződést és valószínűleg a tavasszal el lehet kezdeni a munkálatokat. A 
támogatási szerződést 769 bekötésre 7836 fm bekötővezeték, 12534 fm gravitációs 
vezeték, 372 fm nyomóvezeték, egy átemelő akna és egy szennyvíztisztító telep 220 
m3/nap kapacitással. A falu földrajzi fekvése olyan, hogy a falu legmagasabb pontja 
a 44-es így É-D-i irányba lejt 5 m szintkülönbséggel mely kedvező adottság így teljes 
mértékben megoldható gravitációsan a szennyvíz elvezetése. Egy szennyvízátemelő 
fog épülni az Iskola u. Rétalja u sarkán. Ide fog gyűlni az összes szennyvíz, melyet a 
szivattyú átemel és a szennyvíz tisztító telepre továbbít.  
 
A megtisztított szennyvíz a Nyárlőrinc-Alpári csatornába fog folyni, mely számítások 
szerint 300-400 méteren belül el fog szikkadni, tehát nem kerül bele a Tiszába. 
Szeretnénk hasznosít a tisztított szennyvizet a környező területek locsolására.  
 
A beruházás nettó értéke 867.582 e/Ft, a támogatás mértéke 84.9%, és 15,1% saját 
erőt kell biztosítani. A támogatás mértéke 736.629.017 Ft, melyhez 130.952.983 Ft 
önerőt kell biztosítani. Elmondhatjuk, hogy Nyárlőrinc életében ez lesz a legnagyobb 
beruházás. A költségeket a következő ütemezés szerint kell felhasználni. 2012-ban 
467.582 millió forintot, 2013-ban 400 millió forintot. A beruházáshoz kiválasztotta az 
önkormányzat a közbeszerzési tanácsadót 2011. júniusában, a projektmenedzseri 
feladatok ellátására és a tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátására a 2011. 
szeptemberében, a mérnöki feladatokat ellátó céget a 2011. októberében. Egy 
közbeszerzés maradt, a kivitelezésé, mely jelenleg is zajlik. A közbeszerzési felhívást 
két szervezetnek kell jóváhagyni. Az egyik az Energia Központ a másik a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség.  
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Amikor mindkét szervezet jóváhagyta a pályázati kiírást akkor lehet a közbeszerzési 
értesítőben megjelentetni a pályázati felhívásunkat. Jelenleg az Energia Központ 
kapacitás hiány miatt csak a következő évben tudja elbírálni a pályázatunkat, ezért 
körülbelül két hónap fog csúszni a szerződéskötés. 
 
Az ütemterv szerint 2012-ben elkészül a csatorna és a szennyvíztisztító telep és 
2012. őszén, telén elkezdődik a 6 hónapos próbaüzem, mert téli és nyári 
hónapokban egyaránt vizsgálni kell, miután ez egy biológiai szennyvíztisztító telep 
lesz ahol baktériumok bontják le a szennyező anyagokat és ezek a baktériumok 
hideg és meleg időben másképpen viselkednek. 2013. tavaszán zárulna le a 
próbaüzem, 2014. 04.15. az a határidő amikor az utolsó számlát befogadja az 
irányító hatóság, és a záró elszámolás 2015. 06. 30. amikor teljesen lezárul a projekt. 
 
A beruházáshoz az önerő biztosítása a következőképpen fog történni. Egyösszegű 
befizetést vállalt 145 fő, ami 150 egység, jogi személy 16, ami 47 egység és 
Fundameta szerződést kötött 504 fő, ami 510 egységet jelent. Tavaly januárban, akik 
nem kötöttek Fundamentát, de úgy nyilatkoztak, hogy rá kívánnak kötni a csatornára, 
mindenkivel találkoztunk és lehetőség volt nyilatkozni, hogy egy összegben vagy 
több részletben kívánja befizetni az összeget. Ezek után marad 131 fő akiről nem 
lehet tudni mit szeretnének, ezeknek a személyeknek felszólítás lett kiküldve, hogy 
november 30-ig fizessék be a 185 e/Ft. 22 fő az összeget befizette és 2 fő jelezte, 
hogy Fundamenta szerződést köt. Sokan azt mondták, hogy majd ha elkezdődnek a 
munkálatok akkor fognak fizetni. Bízunk benne, hogy ez így is lesz jelenleg 732 
egységre biztos a támogatás és a bekötést követően 5 éven belül kell elérni a 769 
egységet.  
 
A gerincvezetékről minden házhoz be lesz kötve a csonk. Az önkormányzat azzal is 
tisztában van, hogy lesznek olyan személyek, akik nem tudják megfizetni a 
hozzájárulást, ezért kénytelen lesz az önkormányzat az összeget az ingatlanra 
terhelni. Ezt azért kell megtenni, mert 732 személy megfizeti a hozzájárulást és nem 
lenne igazságos, ha a nem fizetők ingyen kapnák meg a csatornarendszert. Ezzel 
kapcsolatosan kérnék mindenkit, hogy a kételkedőket győzzék meg, hogy lesz 
csatorna és nem a távlatokban, hanem a közeljövőben és aki tudja fizesse be a 
hozzájárulást, mert sajnos nem tudunk engedményeket tenni.  
 
A csatornával kapcsolatban ennyit szeretett volna elmondani. Amennyiben van 
kérdése valakinek, kéri tegye fel.  
 
Nagy Ferencné: Az utca melyik oldalán fog menni a csatorna? 
 
Pap Sándor polgármester: A kiviteli tervek még nincsenek készen - hiszen csak elvi 
vízjogi létesítési engedély van - csak a nyomvonal rajz van meg ahol a lejtések és 
mélységek vannak megadva. Az hogy melyik oldalon fog menni nincs még 
meghatározva, de az út közepén nem szeretnénk, vagy a gáz vagy a víz oldalába. 
Azt látni kell, hogy a csatorna 2 méter mélyen lesz, tehát jóval a gáz és a vízvezeték 
alatt. 
 
Subuczné Krizsán Mária: Az előzőekben volt arról szó, hogy a tervező bemegy a 
házakhoz, hogy pontosan hol legyen a bekötés. Ez még mindig így van? 
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Pap Sándor polgármester: Természetesen ez még mindig így van. Amikor a 
bekötés történik a tervező megbeszéli a tulajdonossal, hogy hol lenne a 
legpraktikusabb. 
 
Subuczné Krizsán Mária: A házakból biztosítva lesz a szabad kijárás a munkálatok 
alatt is? 
 
Pap Sándor polgármester: A pályázati felhívásban benne van és ez bírálati 
szempont is, hogy a kivitelezőnek egy olyan programot kell összeállítani, amivel a 
legkevésbé zavarja a falu lakosságának életét, úgy a por, a zaj mint a közlekedés 
szempontjából, tehát a kapubejáróknál is biztosítva lesz a szabad mozgás.  
 
Szél László: Szeretné megkérdezni, hogy ahol az ingatlanon nincs benn a víz, vagy 
csak üres telek van, ott mi fog történni? 
Pap Sándor polgármester: A csonk mindenhol be lesz vezetve a telekre, mert 
később nagyon sok problémát jelente a rákötés.  
 
Amennyiben több kérdés nincs a csatornázással kapcsolatban rátérne a második 
napirendi pontra 
 
2.) A 2011. évi gazdálkodás november 30-ig van lezárva. Az önkormányzat eddigi 
bevétele 246.043 e/Ft volt. Ebből eddig a polgármesteri hivatal működésére 112.612 
e/Ft-ot költöttünk, mely tartalmazza a személyi, dologi, munkaadói, támogatás értékű 
kiadásokat, valamint a működési hitel visszafizetését.  
 
A polgármesteri hivatal egyéb nem intézményi kiadásai a következők: veszélyes 
hulladék kezelése 407 e/Ft, zöldterület kezelés 6.228 e/Ft, munkahelyi étkeztetés 
558 e/Ft, közutak üzemeltetése 1.353 e/Ft, lakóingatlanok bérbeadása – ez a rendőr 
szolgálati lakás rendbetétele, a térfigyelő kamerák működtetése – 702 e/Ft, 
községgazdálkodási szolgálat 6.830 e/Ft, köztemető fenntartás 7 e/Ft, közvilágítás 
4.570 e/Ft, háziorvosi szolgála 10.218 e/Ft védőnői szolgálat 3.062 e/Ft szociális 
étkeztetés 1.438 e/Ft falugondnoki szolgálat 2.911 e/Ft ,civil szervezetek támogatása 
1673 e/Ft rendszeres pénzbeni ellátás – melyet a törvény biztosít – 18284 e/Ft, eseti 
szociális ellátás – ezt egyrészt az egészségügyi és szociális bizottság által, másrészt 
a polgármester által adható támogatás - 3.000 e/Ft, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 2.470 e/Ft, települési hulladékszállítás 10.881 e/Ft, közművelődési 
intézmények működtetése 5.178 e/Ft, könyvtári szolgáltatás 1.453 e/Ft, 
sportlétesítmények működtetése 2.201 e/Ft, folyóirat kiadás 625 e/Ft, fogászati 
ellátás 3.816 e/Ft, hitel visszafizetés 3.181 e/Ft, rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
5.020 e/Ft, országos közfoglalkoztatás 1.691 e/Ft, ifjúság egészségügyi gondozás 72 
e/Ft. Ezen kívül van még a felhalmozási kiadás, mely a beruházásokat tartalmazza, 
ez 24. 563 e/Ft, így a kiadások összességében 237.241 e/Ft. A hitelállomány 28.099 
e/Ft, mely egy felhalmozási hitelből és egy működési hitelből áll. A hitelállomány 
összeg 2011-ben 4 millió forinttal csökkent. 
 
Még 2010. végén nyújtottunk be pályázatot kerékpártárló építésére, mely pályázaton 
10.000 e/Ft-ot nyert az önkormányzat.  

A 44-es főút melletti két buszmegállóban két napelemes világítótestet készíttettünk 
900 e/Ft összegben, hogy a buszmegállóban állókat a téli sötét időszakban időben 
észrevegye a busz. 
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Módosításra került a település rendezési terv, többek közt a csatorna építése miatt. 

2011. évben a következő pályázatokat nyújtotta be az önkormányzat: 

- Falunapi rendezvény megtartása, mely nem nyert 
- Buszöböl és parkoló kialakítása a község központjában, mely nem nyert, 
- Földútjavító munkakép beszerzése, mely nem nyert 
- Kerképárút kialakítása, melyre 289.243.104 Ft-ot nyertünk, ez 100%-os 

támogatottságú és a Koháry-majori bekötőúttól a Világoshegyi bekötőútig 
tart, ezt a beruházás a következő évben kell megvalósítani. 

- Ovi-Foci pályázat, mely most van elbírálás alatt, 
- TIOP-os pályázat, melyet a közoktatási társulás nyújtott be informatikai 

infrastruktúra fejlesztésére szintén elbírálás alatt van. 
 
 

Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, 
áttérne a harmadik napirendi pontra. 
 
3.) Az állattartási rendelet már tavaly is téma volt a közmeghallgatáson, képviselő-
testületi ülésre is készült tervezet, de a testület tagjai is megosztottak ebben a 
kérdésben, de a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy meghozza-e az állattartási 
rendeltet, vagy leveszi napirendről. Az állattartási rendeletben rögzítve lenne, hogy 
milyen távolságra legyen az épület a szomszédtól, állatfajonként hány állatot tarthat 
egy bizonyos nagyságú területen illetve a trágya elhelyezésének módja. Vannak akik 
olyan véleményen vannak, hogy ezt nem kell szabályozni, hiszen vidéken, falun 
vagyunk ahol mindig is voltak állatok, jóval több mint most. 
 
Varga Imre: Úgy hallotta, hogy a kormány egységes állattartási rendeletet akar 
kiadni, tehát még ott is meg kell majd szüntetni ahol jelenleg van. 
 
Varga József: Véleménye szerint a trágya tárolására az állattartási rendelettől 
függetlenül a mai napig van rendelet.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény ír 
elő kötelezést a trágyatárolásra vonatkozóan. 
 
Pap Sándor polgármester: A legújabb hírek szerint valóban lesz központi 
állattartási rendelet. Teljesen nyilvánvaló, hogy akinek van állata az nem szeretne 
állattartási rendeletet, de az a kérdés, hogy kik vannak többen, akik állatot tartanak, 
vagy akiket zavar az állatok tartása.  
 
Subuczné Krizsa Mária: A legtöbb háznál valamilyen állat, ha más nem kutya 
biztosan van.  
 
Pap Sándor polgármester: Jelen esetben nem csak a haszonállatokról, hanem a 
házi állatokról is szó van, mert a rendeletben az is le lesz szabályozva.  
 
Zöldi Kovács József: Az épület helyét nehéz meghatározni, pláne egy idősebb 
faluban, ahol az épület adott, mondjuk már 30 éve. Ezért nem lehet egy épületet 
lebontatni, hogy kicsit arrébb kerüljön. 
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Pap Sándor polgármester: Természetesen az épületet nem akarjuk lebontatni, de 
vannak olyanok, akik nem az istállóban tartják az állatot, hanem kikötik a telekre.  
 
Zöldi Kovács József: Vélemény szerint, ha lesz egységes állattartási rendelet, 
akkor felesleges a dolgok elébe menni.  
 
Kiss Ferenc: A legnagyobb vita abból adódott a képviselő-testületi tagok között is, 
hogy az emberek nagy többsége normálisan tartja az állatait, azokkal van a 
probléma, akik például egész évben nem viszik ki a trágyát, benn tárolja az 
udvarában, nem irtja a legyeket. Ezeket a problémákat kellene megoldani, hogy 
ezekkel a személyekkel szemben lehessen szankciókat alkalmazni. Itt nem arról van 
szó, hogy ne lehessen állatot tartani, hanem hogy normális körülményeket 
biztosítsanak a jószágnak, több alkalommal vitesse ki a trágyát, ne egész évben ott 
bűzölögjön az udvaron.  
Ott látja a problémát, hogy ezek az emberek nem akarják betartani a közösségi 
szabályokat. 
 
Zöldi Kovács József: A trágya kihordásának is vannak szabályai, nyáron nem 
szabad kivinni, csak ősszel és tavasszal. 
 
Kiss Ferenc: Ez rendben van, akkor tartsa zárt tárolóban a trágyát.  
 
Kiss György: Véleménye szerint ezt nem rendelet fogja megoldani.  
 
Túri István: Azon kell elgondolkozni, hogy 20-30 évvel ezelőtt mennyi állat volt a 
községben, ebből éltek az emberek, mindenki tudta normális körülmények között 
kezelni a helyzetet, ilyen problémák nem voltak. Véleménye szerint aki „normálisan” 
gondolkozik, az a megfelelő keretek között tudja kezelni ezt a dolgot. Nem biztos, 
hogy az a jó megoldás, ha teljesen bekorlátozzuk az állattartást, mert nem lehet 
tudni, hogy 15-20 év múlva mi fog történni, mert annak a lehetősége is fennállhat, 
hogy ebből családok fognak majd megélni.  
 
Domonkos János: Véleménye szerint, aki nagyobb mennyiségű állatot szeretne 
tartani, az ne a községben tartsa a gazdasági épületet.  
 
Túri István: Itt kell különbséget tenni egy kis állattartó és egy nagyüzemi állattartó 
között. Nagyüzemi állattartónak minősül akinek 500-nál több baromfia, 100-nál több 
sertése és 50-nél több marhája van.  
 
Kiss György: Sajnos az élet ezt a problémát megoldotta, mert egyre kevesebb az 
állat, főleg községen belül.  
 
Pap Sándor polgármester: Lehet tartani állatot normális körülmények között, hogy 
az a szomszédot ne zavarja. Senki nem akarja, hogy faluhelyen ne tartsanak állatot, 
mert ez vagy plusz jövedelmet jelent vagy saját ellátását segíti, de mindezt normális 
körülmények között tegye, és ha nem el lehessen járni vele szemben.  
A hozzászólásokból az derült ki, hogy a településen a többség nem tart igényt az 
állattartási rendelet megalkotására. 
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Van-e valakinek még hozzászólása az állattartási rendelethez? Amennyiben nincs, 
felmerült-e még egyéb kérdés? 
 
Varga József: Az elkészült Ravatalozóra minden Nyárlőrinci büszke lehet, meg 
lehetne-e oldani, hogy folyamatos legyen a kivilágítás? 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Tudomása van a felmerült problémáról, már 
folyamatban van a hiba elhárítása, hogy működjön az éjszakai világítás.  
 
Varga József: A rendőr szolgálati lakás havi szinten milyen kiadással jár az 
önkormányzatnak? 
 
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzat a szolgálati lakást rendbe hozatta, 
mert nagyon elhanyagolt volt az épület.  
 
Az ingatlannak két része van, a lakórész és az iroda, melyben helyet kapott a 
térfigyelő kamerarendszer, ennek a fűtését és az internet szolgáltatást fizeti az 
önkormányzat, a lakórész után a körzeti megbízott fizeti a lakbért és a rezsit. 
 
Varga József: Azért tette fel a kérdést, mert a szolgálati lakásban senki nem lakik és 
körzeti rendőrt sem lehet már látni egy ideje. 
 
Pap Sándor polgármester: Nyárlőrincnek és Szentkirálynak egy körzeti megbízottja 
van, tehát két helyen egyszerre nem lehet, de Tiszakécskén olyan kevés a rendőr, 
hogy oda is beosztják. 
 
Varga József: Az itteni szolgálati lakásba mostanában nem látta senki. 
 
Kiss Ferenc: Ez valóban így van, de ősz óta folyamatos továbbképzésen vesz részt 
Szegeden, mert most januártól lesz kinevezve és véglegesítve.  
 
Farkas Imre: Szeretné megkérdezni, hogyha a próbaüzem lezárul, akkor fognak 
elkezdődni a gerincvezetékre a rákötések, és hogy a próbaüzem alatt is kell már 
fizetni? 
 
Pap Sándor polgármester: Nem, a rákötés folyamatos lesz, mert szennyvíz nélkül 
nem lehet próbaüzemet tartani. A következő év őszére a fele rákötésnek meg kellene 
lennie ahhoz, hogy rendes próbaüzemet lehessen tartani. A próbaüzemeltetés ideje 
alatt még nem kell díjat fizetni.  
 
Subuczné Krizsa Mária: Karácsony előtti pénteken a szelektív hulladékgyűjtő 
műanyag része teljesen tele volt, nem lehetett beletenni a flakonokat. 
 
Pap Sándor polgármester: Elnézést kérünk, nem vettük észre, hogy megtelt a 
konténer, mert akkor beszóltunk volna, hogy vigyék el.  
 
Varga Imre: Pályázatot lehetne benyújtani földutak javítására. Az önkormányzat 
nyújt-e be pályázatot? 
 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2011. december 28. napján. 

11 

 

 

Pap Sándor polgármester: Szerettünk volna, de a pályázati kiírásban az szerepel, 
hogy építési engedély köteles és ha árkot szeretnénk két oldalra akkor szükséges a 
vízjogi létesítési engedély is, valamint január 31. a beadási határidő, amikorra ezeket 
a papírokat lehetetlenség megszerezni.  
 
Túri István: Szeretné megkérdezni, mert már többen is érdeklődtek tőle, hogy a 
szennyvíz csatornadíj hogyan alakul azoknál az ingatlanoknál, ahol nem vezetékes 
víz van, hanem hydrofor biztosítja a vizet? Ott majd átalányt kell fizetni? 
 
Pap Sándor polgármester: Egyszerűbb megoldás, ha mérőórát szereltet fel, mert a 
szennyvízdíj a mértvíz 80%-a és véleménye szerint az átalánydíj magasabb 
összegű, mintha a mérőóra szerint fizetne. Aki a vezetékes vízről locsol annak is 
érdemesebb mérőórát felszereltetni, mert a locsolásra felhasznált vizet az összből 
levonják és csak a megmaradt köbméter után kell csatornadíjat fizetni.  
 
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a lakosság 
figyelmét, mindenkinek jó egészséget és boldog újesztendőt kívánt. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


