
  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

NNyyáárrllőőrriinncc  KKöözzsséégg  KKééppvviisseellőő --tteessttüü lleettéénneekk  

 

NYÍLT ÜLÉSE 

5. számú jegyzőkönyve 

(2012. MÁJUS 14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. május 14. napján. 

2. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-
én 16,30 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Kiss Ferenc, 

Forgó Istvánné és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Vas Ildikó képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos, 
Dr. Kovács Loránd ügyvéd. 
 

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.) Kerékpárút építésével kapcsolatos pályázati kiírások lezárása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő visszautalásának 
módja 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) Tiszakécskei Rendőrörs támogatása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Pályázat benyújtása Óvodafejlesztésre és Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódra 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Magyar-Szerb határmenti együttműködés „Játékok kertje” című 
programban való részvétel 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Falunapi rendezvény megtartásához pénzeszköz biztosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
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1.) Kerékpárút építésével kapcsolatos pályázati kiírások lezárása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az elmúlt testületi ülésen a 
kerékpárúttal kapcsolatos pályázati felhívásokat elfogadták. A beérkezett 
pályázatokat a Bíráló Bizottság értékelte. Az erről készült lezáró határozatokat a 
testület tagjai megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztés.)  
Javasolja, hogy a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó lezáró határozatokat a 
képviselő-testület egyenként szavazza meg. 
 
Felkéri dr. Kovács Loránd ügyvéd urat, hogy ismertesse a pályázatokkal kapcsolatos 
lezáró határozatokban szereplő Bíráló Bizottsági javaslatokat. 
 
dr. Kovács Loránd ügyvéd: Az első pályázat a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátásával kapcsolatos. Mindhárom meghívott pályázó benyújtotta az ajánlatát, a 
Bíráló Bizottság mindhármat érvényesnek minősítette. A Bíráló Bizottság a 
legalacsonyabb ajánlatot adó céget a Jótanácsadó Kft-t javasolta a feladat 
ellátására. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátásával kapcsolatos lezáró határozat elfogadását. 
 

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

 
36/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44.sz. főút mentén” 
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű  
lebonyolításával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a Közlekedés 
Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott 
projekt megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás 
és közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések 
teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos projektmenedzsmenti 
feladatok ellátására kiírt eljárás során a Bíráló Bizottság által 
javasolt és a polgármester által hozott lezáró határozatot a 
melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 36/2012. (V. 14.) Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
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Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárást indított, amely eljárást befejező alábbi 
 

l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 
hozom. 
 
A pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó Jótanácsadó Kft-t (székhely: 6000 Kecskemét, Nyíri út 
2/A.sz.) bízom meg. 
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2012. április 27-én három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2012. május 8-án 10 óráig 3 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek három ajánlattevő eleget tett, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére 
alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az 
érvényes ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az 
alábbi ajánlattevő minősült:  
 
Jótanácsadó Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Nyíri út 2/A. sz.) 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű 
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ajánlatot adó – bruttó 8.636.000,- Ft összegű – Jótanácsadó Kft-t (székhely: 6000 
Kecskemét, Nyíri út 2/A. sz.) bízza meg. 

 
*** 

 
dr. Kovács Loránd ügyvéd: A második pályázati kiírás a tájékoztatással és 
nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása volt. Itt szintén három ajánlattevő 
nyújtott be pályázatot. A Bíráló Bizottság két ajánlatot talált érvényesnek, melyek 
közül a legalacsonyabb árajánlatot adó Jótanácsadó Kft-t javasolja a képviselő-
testületnek a feladat ellátására. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztatás és 
nyilvánosság feladatinak ellátásával kapcsolatos lezáró határozat elfogadását. 
 

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

 
37/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44.sz. főút mentén” című  
projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításával 
kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a Közlekedés 
Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott 
projekt megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás 
és közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések 
teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatás és 
nyilvánosság feladatainak ellátására kiírt eljárás során a 
Bíráló Bizottság által javasolt és a polgármester által hozott 
lezáró határozatot a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 37/2012. (V. 14.) Kt. határozathoz 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított, amely eljárást befejező alábbi 
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l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 
hozom. 
 
A pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó Jótanácsadó Kft-t (székhely: 6000 Kecskemét, Nyíri út 
2/A.sz.) bízom meg. 
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2012. április 27-én három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2012. május 8-án 10 óráig 3 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek kettő ajánlattevő eleget tett, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére 
alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az 
érvényes ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az 
alábbi ajánlattevő minősült:  
 
Jótanácsadó Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Nyíri út 2/A. sz.) 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot adó – bruttó 1.422.400,- Ft összegű – Jótanácsadó Kft-t ( székhely: 6000 
Kecskemét, Nyíri út 2/A. sz.) bízza meg. 
 

*** 
 
dr. Kovács Loránd ügyvéd: A harmadik pályázati kiírás a könyvvizsgálói feladatok 
ellátásával kapcsolatos. Itt is három ajánlattevő nyújtott be pályázatot, de a 
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kiértékelés után a Bíráló Bizottság úgy döntött, hogy egy ajánlattevő tett eleget a 
feltételeknek, így Vargáné Farkasházi Orsolyát javasolja megbízni a feladat 
ellátásával. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a könyvvizsgálói 
feladatok ellátásával kapcsolatos lezáró határozat elfogadását. 
 

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

 
38/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44.sz. főút mentén”  
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű  
lebonyolításával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a Közlekedés 
Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott 
projekt megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás 
és közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések 
teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos könyvvizsgálói 
feladatainak ellátására kiírt eljárás során a Bíráló Bizottság 
által javasolt és a polgármester által hozott lezáró határozatot a 
melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 38/2012. (V. 14.) Kt. határozathoz 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított, amely eljárást befejező alábbi 
 

l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 
hozom. 
 
A pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó Vargáné Farkasházi Orsolya-t (székhely: 6032 Nyárlőrinc, 
Iskola u. 7. sz.) bízom meg. 
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Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2012. április 27-én három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2012. május 8-án 10 óráig 3 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek egy ajánlattevő eleget tett, így ajánlata a szerződés teljesítésére 
alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az 
érvényes ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az 
alábbi ajánlattevő minősült:  
 
Vargáné Farkasházi Orsolya (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 7. sz.). 
 
„Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot adó – bruttó 800.000,- Ft összegű – Vargáné Farkasházi Orsolya-t 
(székhely: 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 7. sz.) bízza meg. 
 

*** 
 
dr. Kovács Loránd ügyvéd: A negyedik pályázati kiírás a földmérési feladatok 
ellátásával kapcsolatos. Szintén három ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, de a Bíráló 
Bizottság csak egy ajánlatot tartott érvényesnek. A Bizottság a Hírös Geo Kft. 
ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a földmérési feladatok 
ellátásával kapcsolatos lezáró határozat elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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39/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44.sz. főút mentén”  
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű  
lebonyolításával kapcsolatos földmérési feladatok ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a Közlekedés 
Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott 
projekt megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás 
és közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések 
teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos földmérési 
feladatainak ellátására kiírt eljárás során a Bíráló Bizottság 
által javasolt és a polgármester által hozott lezáró határozatot a 
melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 39/2012. (V. 14.) Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
földmérési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított, amely eljárást befejező alábbi 
 

l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 
hozom. 
 
A pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó Hírös Geo Kft-t (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Arany J. u. 
32.sz.) bízom meg. 
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
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megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
földmérési feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2012. április 27-én három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2012. május 8-án 10 óráig 3 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek egy ajánlattevő eleget tett, így ajánlata a szerződés teljesítésére 
alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az 
érvényes ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az 
alábbi ajánlattevő minősült:  
 
Hírös Geo Kft. (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Arany J. u. 32. sz.). 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot adó – bruttó 4.191.000,- Ft összegű – Hírös Geo Kft-t (székhely: 6032 
Nyárlőrinc, Arany J. u. 32. sz.) bízza meg. 
 

*** 
 
dr. Kovács Loránd ügyvéd: Az utolsó pályázati kiírás az ügyvédi, értékbecslési 
feladatok ellátásával kapcsolatos. Itt két ajánlattevő nyújtott be pályázatot. A Bíráló 
Bizottság az értékelés után egy ajánlatot talált érvényesnek, ezért javasolja dr. 
Csernus Tibor ajánlatának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az ügyvédi, 
értékbecslési feladatok ellátásával kapcsolatos lezáró határozat elfogadását. 
 

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

 
40/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44.sz. főút mentén”  
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű  
lebonyolításával kapcsolatos ügyvédi, értékbecslési feladatainak  
feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
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„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a Közlekedés 
Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott 
projekt megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás 
és közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések 
teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos ügyvédi, értékbecslési 
feladatainak ellátására kiírt eljárás során a Bíráló Bizottság 
által javasolt és a polgármester által hozott lezáró határozatot a 
melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 40/2012. (V. 14.) Kt. határozathoz 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
ügyvédi, értékbecslési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárást indított, amely eljárást befejező alábbi 
 

l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 
hozom. 
 
A pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó Dr. Csernus Tibor-t (székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 
6.sz.) bízom meg. 
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2. Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt 
megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárás és közbeszerzési 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos 
ügyvédi, értékbecslési feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2012. április 27-én három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2012. május 8-án 10 óráig 2 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
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feltételeknek egy ajánlattevő eleget tett, így ajánlata a szerződés teljesítésére 
alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az 
érvényes ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az 
alábbi ajánlattevő minősült:  
 
Dr. Csernus Tibor ( székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 6. sz.) 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot adó – bruttó 8.150.000,- Ft összegű – Dr. Csernus Tibor-t ( székhely: 
6000 Kecskemét, Klapka u. 6. sz.) bízza meg. 
 

*** 
 
2.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testületi tagok a Társulási megállapodás 
módosításával kapcsolatos előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag). 
Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.  

Javasolja a Képviselő-testületnek a módosítás elfogadását. 
 

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

 
41/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester előterjesztése alapján a jelen határozat 
mellékletét képező, Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
módosított - egységes szerkezetbe foglalt - társulási 
megállapodását elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 41/2012. (V. 14.) Kt. határozathoz 
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KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

egységes szerkezetbe foglalva 
 

(módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve) 
 

 
Kecskemét kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei a közös 
területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására, a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi tárulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt.) 1. §-a, 
valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
(továbbiakban: Tftv.) 10. §-a alapján  

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési 
rendszere szervezeti keretének biztosítására,  

- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, 
az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati 
feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének 
kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,  

- a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, 
fejlesztésére, 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség 
területének összehangolt fejlesztésére, 

- a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására,  
a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és 
minőségű ellátása érdekében  Társulási megállapodást kötnek. 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei önálló jogi 
személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre. 

A többcélú kistérségi társulást 2004. június 30-tól határozatlan időtartamra hozzák létre.  

A kistérséget alkotó települési önkormányzatok felsorolását – a társulás tagjainak nevét, 
székhelyét és lakosságszámát – a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
1. A többcélú társulás neve:  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 

(továbbiakban: többcélú társulás) 
 
2. A többcélú társulás székhelye: (továbbiakban: térségközpont): 6000 Kecskemét, 

Kossuth t. 1. 
 
3. A többcélú társulás lakosságszáma:  173.894  fő* 
 
4. A többcélú társuláson belül 4 mikrotérség, 4 alközponttal működik.  
 

Mikrotérségek, székhelye:  
1.  6060 Tiszakécske, Kőrösi út 2.   
2.  6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
3.  6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.  
4.  6034 Helvécia, Sport u. 42.    
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A mikrotérség a többcélú társulás egyes funkcióiról,  egyes önkormányzati feladat- és 
hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, 
szervezéséről, összehangolásáról ezen Társulási megállapodás keretei között  ill. külön 
megállapodásba foglaltan gondoskodhat. 

A többcélú társulás működési területe: a kistérséget alkotó - az 1. számú mellékletben 
feltüntetett - települési önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
A többcélú társulás jogállása: önálló jogi személy. 

A többcélú társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok 
képviselő-testületei.  

A többcélú társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a költségvetési szervként működő 
Kistérségi Iroda végzi.  

A többcélú társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el. 

A társulás tagsági nyilvántartása: 

A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön 
nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartás tartalmazza:  

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét, 

- a belépés, a csatlakozás időpontját, 

- a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást, 

- a szavazati jogosultságot,  

- a pénzügyi hozzájárulást. 
A nyilvántartás felfektetése és vezetése a hivatali szervezet feladatát képezi. 
 

II. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 
 

1. A többcélú társulás célja, hogy 

- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és 
együttműködési rendszerének, továbbá 

- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi 
rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése, 
(térségi feladatellátás) 

- egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati 
feladatellátás), 

- a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, 
intézményfenntartás, 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség 
területének összehangolt fejlesztése, 

- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. 

A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási 
megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, 
hangolják össze és látják el közösen a Társulási megállapodásban, valamint külön 
megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási 
szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. 

2. A többcélú társulás funkciói: 

A többcélú társulás kettős funkciót lát el: 
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- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, 
integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) 
szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 

- térségfejlesztés: 
 - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, 

(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)  

 -   településfejlesztés összehangolása. 

A többcélú társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben 
meghatározott feladat- és hatásköröket. 

A többcélú társulás területfejlesztési feladatkörében a Tftv. szabályait kell alkalmazni. 

3. A többcélú társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes 
feladataikat a többcélú társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a többcélú társulásra 
ruházhatják, a többcélú társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  

3.1. A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a 
hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és 
emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. 

3.2. A többcélú társulás ellátja jelen Társulási megállapodásban rögzített feladat- és 
hatásköröket (térségi feladatok, térségi feladatellátás). 

 
4. A többcélú társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 

intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. 

A vezetőkkel kapcsolatban a munkáltatói jogkört – kinevezés, felmentés, fegyelmi 
felelősségre vonás tekintetében – a Tanács, az egyéb, fel nem sorolt munkáltatói jogokat 
a Tanács elnöke gyakorolja.  

5. A többcélú társulás egyes feladatait a térségközpont önkormányzat, vagy a többcélú 
társulás más tagjának intézménye útján látja el.  

A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a többcélú 
társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete külön 
megállapodást köt. 

A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a többcélú társulás feladatát mely intézmény 
látja el.  

6. A feladatellátás módja:  

A többcélú társulás feladatait többféle módon láthatja el: 

- társulás útján – ezen többcélú Társulási Megállapodás keretében, illetve külön 
társulási megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményi 
társulás), 

- saját intézmény,  
- térségközpont (városi) intézmény, vagy 
- mikrotérség (községi) intézmény útján, 
- ellátási szerződés, 
- feladatellátási szerződés, 
- közszolgáltatási szerződés, 
- vállalkozási szerződés keretében,  
- térségközpont polgármesteri hivatala, 
- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,  
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- valamint egyéb módon. 
 

III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS 
 

1. Feladatellátás rendszere: 

A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba 
foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást, amely 
pénzügyi hozzájárulással jár. 

- Térségi feladatellátás (Jelen Társulási megállapodás keretében a térség egészére 
kiterjedően ellátandó feladatellátás.) 

- Ágazati feladatellátás (Jelen Társulási, valamint külön megállapodás keretében 
egyes települési önkormányzatok képviselő-testületei által átruházott 
feladatellátás.) 

Térségi feladatellátás: (Ezen többcélú Társulási megállapodás keretében meghatározott 
feladat ellátása a térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően.) 

A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete jelen Társulási 
megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket, közszolgáltatásokat a többcélú 
társulás útján látja el. 

A többcélú társulás a Társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat a térség 
egészére kiterjedően, térségi szinten látja el. 

Ágazati feladatellátás: (A többcélú társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzatok 
képviselő-testülete által jelen megállapodás, valamint külön megállapodás keretében 
meghatározott feladat ellátása.) 

A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete egyes 
önkormányzati feladat- és hatáskört, egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és 
hatáskört átruházhatja a többcélú társulásra.  

Egyes ágazati feladat ellátására a társult települési önkormányzat képviselő-testülete a 
többcélú társulással, valamint az érintett települési önkormányzat(ok) képviselő-
testülete(i)vel külön megállapodást köt. 

2.  A társulásra átruházott önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátása:  
 
2.1. Pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintű működtetése   

nevelési tanácsadás, 
logopédiai ellátás, 
gyógytestnevelés 
pályaválasztási tanácsadás. 

     
A feladatok ellátására a társulás szerződést köt: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a nevelési tanácsadás 
feladatot intézménye, a Nevelési Tanácsadó lássa el külön megállapodás szerint   

Kecskemét  
Ágasegyháza  
Ballószög 
Felsőlajos 
Fülöpháza 
Helvécia 
Jakabszállás 
Kerekegyháza 
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Kunbaracs 
Ladánybene 
Lajosmizse 
Nyárlőrinc 
Orgovány 
Városföld településen 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a logopédiai ellátás feladatot 
intézménye, a Nyíri úti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény lássa el 
külön megállapodás szerint 

Kecskemét  
Ágasegyháza  
Ballószög 
Felsőlajos 
Fülöpháza 
Helvécia 
Jakabszállás 
Kerekegyháza 
Kunbaracs 
Ladánybene 
Nyárlőrinc 
Orgovány 
Városföld településen 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatával, hogy a logopédiai ellátás feladatot oktatási 
intézményei útján lássa el külön megállapodás szerint 
-     Lajosmizse településen. 

Tiszakécske Város Önkormányzatával, hogy a nevelési tanácsadás és a logopédiai 
ellátás feladatot intézménye, a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény lássa el külön 
megállapodás szerint   

Tiszakécske 
Lakitelek 
Szentkirály 
Tiszaug  településen. 
A Társulás 2009. szeptember 1. napjától – az általa fenntartott Lestár Péter Egységes 
Középiskola, Szakiskola és Óvoda keretein belül – biztosítja a gyógytestnevelés feladat 
ellátását a kecskeméti kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén. 
A Társulás három oldalú megállapodást köt a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatallal,a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központtal, hogy 
lássa el a pályaválasztási tanácsadást intézménye – az Integrált Óvoda, Általános 
Iskola, Előkészítő és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 
Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon és Szociális Intézmény - útján a kecskeméti 
kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén. 

2.2. Közoktatás: 

2.2.1. A Társulási Tanács a Társulás minden tagja jelentkezését elfogadta arra 
vonatkozóan, hogy szervező tevékenységével biztosítja, hogy az önkormányzatok 
által fenntartott óvodákban és iskolákban a mindenkori érvényes költségvetési 
törvényben foglaltak szerinti feltételeket teljesíti. 

  
Közoktatási intézmény fenntartása társulás keretében: 

2.2.2. A Társulás 2007. július 1-jétől fenntartja a Lestár Péter Egységes Középiskola, 
Szakiskola és Óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szervet. A Lestár Péter 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. május 14. napján. 

18. 

Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda esetében Kecskemét Megyei Jogú 
Város Jegyzője jár el a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Ktv.) 91.§-ának (4) bekezdésében felsorolt feladatok ellátásában. 

2.2.3. A közoktatási intézményi feladatok ellátására a Társulás 2007. szeptember 1-jétől 
szerződést köt (a bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás, az iskolabusszal 
utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás, a tagintézményi támogatás, 
valamint a kistelepülési tagintézményi támogatás Társulás által lehívott összegének 
átadására)  

Orgovány központú 
Orgovány és 
Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással; 

Ballószög központú 
Helvécia és 
Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással; 

Jakabszállás központú 
Jakabszállás és 
Fülöpjakab települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással; 

Lajosmizse központú 
Lajosmizse és 
Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással; 

Lakitelek központú 
Lakitelek 
Tiszaug és  
Nyárlőrinc települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással. 

2.2.4. Ladánybene Község Önkormányzata a kistérségen kívül eső Kunadacs Község 
Önkormányzatával hozott lére intézményi társulást, közoktatási feladatai ellátására 
Kunadacs központtal. 

2.2.5. A Társulás – együttműködve a települési önkormányzatokkal – összehangolja a 
fogyatékos, a szabadidős diáksport tevékenységeket, különös tekintettel az 
alábbiakra: 

iskolai diáksport jellegű rendezvények 
fogyatékosok sportja 
szabadidős sportversenyek és rendezvények 
ifjúsági sportturizmus. 

2.3. Szociális alapszolgáltatási feladatok (szociális étkeztetés, családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátás), valamint gyermekjóléti 
alapellátási feladatok (gyermekjóléti szolgáltatás) kistérségi szintű működtetése az 
alábbiak szerint valósul meg; 
http://proaktivdirekt.com/nyeremenyjatek/nyeremeny/profil/eselynoveles/948fc5820a 

Ezen feladatok ellátására a Társulás szerződést köt: 
 

2.3.1. Szociális étkeztetés vonatkozásában a 

 Helvécia központú intézményi társulással 
Helvécia 
Orgovány  
Ballószög és 
Jakabszállás települések közigazgatási területére kiterjedően; 
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 Kecskemét központú intézményi társulással 
Kecskemét és 
Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
Kerekegyháza  
Kunbaracs települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
Lajosmizse és 
Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 
2.3.2. Családsegítés vonatkozásában a  

 Helvécia központú intézményi társulással 
Helvécia 
Orgovány  
Jakabszállás  
Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
Kecskemét és 
Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
Kerekegyháza  
Kunbaracs 
Ladánybene   
Fülöpháza  
Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
Lajosmizse és 
Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően 

 Tiszakécske központú intézményi társulással 
Lakitelek 
Nyárlőrinc  
Szentkirály  
Tiszakécske települések közigazgatási területére kiterjedően.  

 
2.3.3. Házi segítségnyújtás vonatkozásában a  

 Helvécia központú intézményi társulással 
Helvécia 
Orgovány  
Jakabszállás  
Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 
2.3.4. Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
Kecskemét és 
Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
Kerekegyháza  
Kunbaracs 
Ladánybene   
Fülöpháza  
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Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
Lajosmizse és 
Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően 

 Tiszakécske központú intézményi társulással 
Nyárlőrinc  
Tiszakécske települések közigazgatási területére kiterjedően.  

 
2.3.5. Idősek nappali ellátása vonatkozásában a  

 Helvécia központú intézményi társulással 
Helvécia 
Orgovány  
Jakabszállás  
Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
Kecskemét és 
Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
Kerekegyháza  
Kunbaracs települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
Lajosmizse és 
Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően. 
 

2.3.6. 2009. január 01. napjától a Társulás feladatellátási szerződést köt a Főplébániai 
Karitász Alapítvánnyal – a kistérség egészére kiterjedően – pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására. 

 
2.3.7. 2012. január 01. napjától a Társulás feladatellátási szerződést köt a Főplébániai 

Karitász Alapítvánnyal – a kistérség egészére kiterjedően – a közösségi 
ellátások ((pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek 
közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) 
biztosítására. 

 
2.3.8. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátására a Társulás szerződést köt a  

  Helvécia központú intézményi társulással 
Helvécia 
Orgovány  
Jakabszállás  
Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
Kecskemét és 
Városföld települések közigazgatási területére kiterjedően;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
Kerekegyháza  
Kunbaracs 
Ladánybene   
Fülöpháza  
Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedően; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
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Lajosmizse és 
Felsőlajos települések közigazgatási területére kiterjedően 

 Tiszakécske központú intézményi társulással 
Lakitelek 
Nyárlőrinc  
Szentkirály  
Tiszakécske települések közigazgatási területére kiterjedően.  
Szociális alapszolgáltatási feladatok közül a szociális étkeztetés, családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás valamint 
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai 
koordinációját, a feladatellátás megszervezését – a kistérség egészére kiterjedően 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Kecskemét, Piaristák tere 8.) 
látja el.  
 

2.4. A belső ellenőrzési feladatok ellátására a többcélú társulás szerződést köt: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a belső ellenőrzési feladatot 
lássa el a kecskeméti önkormányzati intézmények vonatkozásában, valamint nyújtson 
segítséget a társulás területén működő belső ellenőrzési társulások munkájához.  

Tiszakécske Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Lakitelek, 
Tiszaug, Nyárlőrinc, Szentkirály, Városföld, Helvécia, és a kistérségen kívül eső Bugac 
(Kiskunfélegyházi kistérség) települési önkormányzatok intézményeire.   

Kerekegyháza Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Ágasegyháza, 
Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Jakabszállás, Ladánybene, Kunbaracs, Lajosmizse, 
Orgovány települési önkormányzatok intézményeire. 

 
2.5. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység: 

A mozgókönyvtári feladatok ellátására a Társulás megállapodást köt a Katona 
József Könyvtárral, hogy a mozgókönyvtári feladatokat lássa el külön megállapodás 
keretében 

Ágasegyháza 
Ballószög 
Felsőlajos 
Jakabszállás 
Ladánybene 
Kunbaracs 
Szentkirály 
Helvécia 
Nyárlőrinc 
Fülöpháza és 
Tiszaug települési önkormányzatok részére. 

 
2.6. Egészségügyi alapellátás:  

A Társulás feladatai között szerepel a hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer 
összehangolása az alábbi ügyeletek vonatkozásában: 

 Kecskemét és környéke településeinek központi ügyelete 
Kecskemét (központ) 
Ágasegyháza 
Ballószög 
Fülöpháza 
Helvécia 
Jakabszállás 
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Kerekegyháza 
Kunbaracs 
Ladánybene 
Nyárlőrinc 
Orgovány 
Városföld 

 Lajosmizse mikrotérség központ ügyelete 
Lajosmizse (központ) 
Felsőlajos 

 Lakitelek, Szentkirály, Tiszaug Község, valamint, Tiszakécske Város Önkormányzata 
az Emergency Service Kft-vel kötött feladatellátási szerződésben foglaltak szerint 
biztosítja az ügyeleti ellátást. 

2.7. A Társulás szervezési és foglalkoztatási tevékenységet folytat a Nemzeti 
Közfoglalkoztatási Program, valamint a Társadalmi Megújulási Operatív Program 
(továbbiakban: TÁMOP) foglalkoztatási programok lebonyolításában.  

2. 8. Kistérségi szintű turizmusfejlesztés valamint idegenforgalom.  

 2007. december 1-jétől a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás működteti a 
Tourinform Kecskemét irodát. Az iroda alapvető feladata a Magyar Turizmus Zrt. 
Névhasználati szerződése szerint térségi információs és marketing feladatok ellátása.  

 
2. 9.  Kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása 

2.9.1. a többcélú társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel 
összefüggő feladatokat – legalább 3 év időtartamra – az adott kistérséghez tartozó 
valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a társulás 
megszüntetése nélkül ellátják. 

2.9.2.  A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében  

2.9.2.1. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 
adottságait; 

2.9.2.2.  kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve az ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, és ellenőrzi azok 
megvalósítását;  

2.9.2.3. a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi 
területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a 
pályázati felhívásban is szerepel; 

2.9.2.4.  megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 
megyei önkormányzattal és a térségi fejlesztési tanáccsal, a saját kistérségi 
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

2.9.2.5.  pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 
elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 
erősítő felhasználását; 

2.9.2.6.  közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

2.9.2.7.  koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek 
együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

2.9.2.8.  a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági 
és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 
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elképzeléseit; 

2.9.2.9. folyamatos kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal, térségi fejlesztési 
tanáccsal, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő 
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a 
bevonható helyi források feltárása érd ekében; 

2.9.2.10. vállalja, hogy a Társulási Tanács a 2.9.2.2., 2.9.2.3., 2.9.2.4.,  alpontjaiban 
meghatározott ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a Tanács 30 napon 
belül megismételt ülésén a többcélú társulás szavazati jogú tagjai minősített 
többségének támogató szavazatával dönt. 

A többcélú társulás a térség egészére kiterjedően gondoskodik a jelen megállapodásban 
meghatározott térségi feladatellátásról. 

A többcélú társulás a térség nagyobb részére, egyes települési önkormányzatokra 
kiterjedően gondoskodik a külön megállapodásba foglalt feladatellátásról. 
 

IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 
 

A tagsági jogviszony keletkezése: 

1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei – kizárólagos 
jogkörükben – minősített többséggel hozott határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki 
a többcélú társulásban való részvételüket, csatlakozásukat (belépés, csatlakozás). 

A határozatban meg kell jelölni, hogy mely feladat- és hatáskört, közszolgáltatást látja el 
térségi szinten, valamint mely intézmény útján. 

2. A többcélú társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési 
önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási megállapodást jóváhagyják, és a 
megalakulást követően a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatósága 
a többcélú társulást nyilvántartásba vette. 

3. A Tanács elnöke az alakuló ülést követő 15 napon belül megküldi a Társulási 
megállapodást a megyei kormányhivatalnak, amely arra 15 napon belül törvényességi 
észrevételt tehet. 

4. A Társulási megállapodást a többcélú társulás tagjai szükség szerint módosíthatják, a 
helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 

5.  A többcélú társulás tagjai  

- a Társulási megállapodásban meghatározott térségi feladatra, 

- külön megállapodásban ágazati/ fakultatív feladatra társulhatnak. 

6. A többcélú társuláshoz Kecskemét Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok 
képviselő-testületei csatlakozhatnak.  

A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete 
nyilatkozatát tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzatok 
képviselő-testületeinek, valamint a többcélú társulás Társulási Tanácsának kell 
megküldeni. 

A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy  
a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, 
a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

A csatlakozás jóváhagyásáról a Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-
testülete minősített többséggel, a Társulási Tanács a jelen Megállapodásban 
meghatározott szavazataránnyal dönt. 
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7. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges: 
a többcélú kistérségi Társulási megállapodás jóváhagyásához 
a többcélú kistérségi Társulási megállapodás módosításához 
a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez 
a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

8. A társulás tagja a többcélú társulásból a naptári év utolsó napjával – december hó 31-i 
hatállyal – válhat ki. 

A kiválásról szóló minősített szavazataránnyal meghozott határozati döntést legalább 6 
hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint a többcélú 
társulással közölni. 

 
9. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 

év utolsó napjával kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt 
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. 
 
Fontos oknak minősül:  
a tag - több alkalommal, de legalább 2 alkalommal - a pénzügyi hozzájárulást nem, vagy 

nem határidőben utalja át,  
a tag a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az 

előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget. 
 

10. A társulás megszűnik:  
a Tkt. törvény. 1.§ (8) bekezdésében meghatározott esetben 
ha a társulás valamennyi tagja kimondja a többcélú társulás megszűnését,  

  
a bíróság jogerős döntése alapján.  

 
11. A többcélú társulás tagjai a Társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről 

vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 
 
12. A többcélú társulás tagjai a kiváláskor, és a társulás megszűnésekor kötelesek 

egymással elszámolni. 
 
13. A társulás megszűnése esetén a társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási 

szerződés szerint osztják fel.  
 
14. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi 

társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak 
abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatainak 
ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött 
szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 
V. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 

 
1. A többcélú társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali 

eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. 

 

2. A társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a 
megalakulását követő 3 hónapon belül. 
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A társulás szervei 

A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei, a Tanács bizottságai, a társulás 
hivatali munkaszervezete. 

 
1. Társulási Tanács 

 
1. A többcélú társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
 
2. A Tanács gyakorolja a jelen Társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott 
önkormányzati feladat- és hatásköröket.   

 
3. A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő 

polgármesterei.  
 
4. A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a 

polgármester helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete 
határozza meg. 

A települési önkormányzatnak a képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal 
felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) 
rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. 

A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat 
(szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 

 
5. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 

megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló 
ülést Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere hívja össze, a megállapodás 
jóváhagyását követő 15 napon belül. 
 

2. Társulás Elnöke 
(Társulási Tanács Elnöke) 

  
1. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az 

elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat, 
meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely 
tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz – amennyiben a Társulási Tanács tagjainak 
száma a huszonötöt meghaladja – a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata 
szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot. 

 
2. A Tanács elnöke képviseli a többcélú társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a 

Társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök látja el. 
 

3. Társulás Alelnökei 
(Társulási Tanács Alelnökei) 

 
A többcélú társulás az elnök mellett négy – mikrotérségenként egy – alelnöki tisztséget 

létesít. 
 
A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából 

alelnököket választ. 
 

Az alelnökök személyére a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot.  
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Az elnököt akadályoztatása és távolléte esetén az általános elnökhelyettesi tisztséget betöltő 

alelnök, azt követően a Tanács elnöke, ill. általános elnökhelyettese által kijelölt alelnök 
helyettesíti.    
Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 

Az alelnök(ök) megválasztása minősített többséggel történik. 
4. Hivatali és munkaszervezete 

 
1. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak 

végrehajtását 2007. december 1-jétől a költségvetési szervként létrehozott Kecskeméti 
Kistérségi Iroda végzi. 

  
2. A Kistérségi Iroda a Társulási Tanács elnöke közvetlen irányítása alatt áll. 
 
3. A Tanács egyes feladatainak ellátását – külön feladat-ellátási szerződés keretében – 

külön szervezet közreműködésével látja el.  
 
4. A Kistérségi Iroda feladatait részletesen annak Alapító okirata, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 
 
5. A Kistérségi Iroda vezetőjével kapcsolatban a munkáltatói jogokat – kinevezés, 

felmentés, fegyelmi felelősségre vonás tekintetében – a Tanács, az egyéb, fel nem sorolt 
munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja. A Kistérségi Iroda vezetőjét a Társulási 
Tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
(továbbiakban: Kjt.) foglalt szabályok szerint nevezi ki.  

A munkaszervezet feladatait a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottakkal, valamint a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá 
tartozó munkavállalókkal és egyéb, polgári jogi jogviszony létesítésével látja el. 

A Kecskeméti Kistérségi Iroda (továbbiakban: Kistérségi Iroda) szervezeti felépítése a 
Társulási Tanács 100/2009. (12.16.) KTT. számú határozatával jóváhagyott Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerint: 
- Tourinform Iroda 
- Közfoglalkoztatási Csoport 
- Gazdaságfejlesztési Csoport. 

A Kistérségi Iroda munkavállalói felett a munkáltatói jogkört az irodavezető gyakorolja. 

A 2011. január 21-én kelt, 1/2011. sz. Elnöki intézkedés alapján – melyben a Társulás 
elnöke a közfoglalkoztatásban résztvevő, valamint alkalmi munkavállalók esetében a 
munkáltatói jogok gyakorlását átruházta a Közfoglalkoztatási Csoport vezetőjére - a 
Közfoglalkoztatási Csoport vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társulási 
megállapodás III. fejezet 2.7. alpontjában meghatározott közfoglalkoztatás keretében 
foglalkoztatott személyek, az alkalmi munkavállalók és a TÁMOP keretében 
foglalkoztatottak tekintetében. 

 
VI. A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

 
1. A Társulási Tanács működése 

 
1. A Tanács alakuló ülését a térségközpont polgármestere hívja össze és vezeti.  
 
2. Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot.  
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3. Az alakuló ülés kötelező napirendje:  
a tisztségviselők megválasztása, 
 a társulás szervei tagjainak megválasztása, 
a Társulási megállapodás felülvizsgálata. 
 

4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 
5. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, ill. felhatalmazott 

képviselő útján lehet. 
 
6. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.

  
 
7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte 

esetén az általános elnökhelyettes, ill. az általuk kijelölt alelnök hívja össze és vezeti.  
 
8. A Tanács ülését össze kell hívni:  

szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, a Társulási Tanács által 
meghatározott időpontban    

a Társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott esetben 
a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül 
a megyei kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 

napon belül. 
 

9. A Tanács ülése nyilvános.  
 
10. A Tanács zárt ülésére a Tkt. törvény 7. § (5) bekezdés szabályai az irányadók. 
 
11. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A 
jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a 
megyei kormányhivatalnak és a társulás tagjainak. 

 
12. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező tag 

jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a 
kistérség lakosságszámának a felét. 

 
13. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának felét. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, 
amely eléri a jelenlévő tagok szavazatainak 2/3-át, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 

14. Minősített többség szükséges: 
a Társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséhez, 
a társulás megszüntetésének kezdeményezéséhez,  
a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,      
a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
települési önkormányzat csatlakozásának jóváhagyásához, 
hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízás 

adásához ill. visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés 
kiszabásához 
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zárt ülés elrendeléséhez, a társulás vagyonával való rendelkezéshez, és az általa kiírt 
pályázat tárgyalásához, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene 

azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtásához 
továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz. 

 
15. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 

év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, 
amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra 
határidőben nem tett eleget. 

 
16. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy 

ismét napirendre tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.  
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi 
blokkolás), úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok külön 
megállapodást köthetnek. 
 

17. A Társulási Tanács a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése 
céljából Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot hoz létre. A bizottság elnökét és tagjainak 
több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani. 

 
18. A Társulási Tanács a társulás közoktatással összefüggő döntései előkészítésére – a Ktv. 

89/A. § (9) bekezdése alapján – Közoktatási Társulási Bizottságot hoz létre.  
 
19. A Társulási Tanács tagjai évente kétszer beszámolnak képviselő-testületüknek a 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
 

VII. A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

1. A társulás tagjának jogai 
 

1. A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás 
szervezetének kialakításában. 

 
2. A társulás tagja választhat és választható a társulás egyes szerveibe, tisztségeire. 
 
3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 
 
4. Igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
 
5. Javaslatot tehet a társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának megfelelő – 

kérdésben.  
 
6. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a társulás 

tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás tevékenységéről, 
amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a 
társulás dokumentumaiba, irataiba. 

 
7. Joga van kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell.  
 
8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
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2. A társulás tagjának kötelessége 

 
1. A Társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak betartása. 
 
2. Részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és 

feladatok közös megvalósításában. 
 
3. A társulás határozatainak végrehajtása. 
 
4. A társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információszolgáltatás. 
 
5. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 
 

VIII. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA 
 

A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja 
meg. A költségvetési határozat elkülönítetten tartalmazza a társulás és az önálló 
költségvetési szerveinek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait. A 
költségvetés végrehajtásáról a Kistérségi Iroda gondoskodik 

A társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 
végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a többcélú társulás működési 
költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának 
költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (pénzügyi hozzájárulás). (A 
lakosságszám megállapítására a költségvetésről szóló törvényben, az állami normatív 
támogatás megállapításánál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.) 

A pénzügyi hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács minden évben a tárgyévi költségvetés 
elfogadásakor, a költségvetéséről szóló határozatában állapítja meg. 

A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben 
történik: 

az első részlet március 15. napjáig 
a második részlet június 15. napjáig. 

      
A befizetés átutalással történik a társulás számlájára. 
 
Az önkormányzat köteles a Tanács elnökét haladéktalanul tájékoztatni, ha a működéshez 

vagy fejlesztéshez meghatározott hozzájárulását nem tudja teljesíteni. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes. A 
hozzájárulás teljesítési határidejének leteltétől számított 5 napon belül a nem teljesítő 
önkormányzat képviselője valamint a Társulás részéről a Tanács elnöke, a Kistérségi 
Iroda gazdasági vezetője és a Kistérségi Iroda vezetője egyeztető megbeszélést folytat 
le, amelyben rögzítik azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzatnak és a 
Társulásnak meg kell tennie annak érdekében, hogy a nem teljesített hozzájárulás 
pótlásra kerüljön. A teljesítési határidő lejártát követő 15. naptól a nem teljesítő 
önkormányzat kamatot köteles fizetni a Társulásnak az elmaradt összegre. A kamat 
mértéke megegyezik a Társulás számlavezető pénzintézeténél a Társulás által felvehető 
folyószámlahitel kamatának mindenkori mértékével. Amennyiben az önkormányzat 
továbbra sem teljesíti a hozzájárulási kötelezettségét, a társulás a fizetési határidő 
lejártát követő 31. naptól az elmaradt hozzájárulásra és az arra járó kamatra – a 
Társulási Tanács minősített többségének egyetértésével – azonnali beszedési megbízás 
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(inkasszó) benyújtására jogosult a nem teljesítő önkormányzat számlavezető 
pénzintézeténél.  
Amennyiben a Társulás az átmenetileg kieső bevételt sem saját pénzeszközből, sem 
pedig rendkívüli beszedési megbízás alkalmazásával pótolni nem tudja és ezen kieső 
bevétel finanszírozásához hitelt vesz fel, a hitel kamatát az önkormányzat köteles 
megtéríteni. 
 

Forrásgyűjtés, forráskoordináció: 
A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei 
megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat 
gyűjthet. 
A forráskoordináció kiterjed: a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a 
pályázatok összegyűjtésére, a pályázatok adatairól nyilvántartás vezetésére. 

 
Pályázati forrás: 

A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó 
források igényléséhez. 

 
Költségvetési pénzeszköz:  

A többcélú társulás a működéséhez és a kistérségi programok, tervek 
megvalósításához, a feladatellátáshoz költségvetési/ kormányzati hozzájárulást igényel. 
 A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítő 
normatív támogatást igényel. 

 
1. A társulás vagyoni viszonyai  

 
1. A többcélú társulás vagyonának köre:  

a feladatellátáshoz átadott vagyon,  
a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás 

közös tulajdonát képezi, 
pályázati úton megszerzett vagyon, 
egyéb. 
 

2. A közös vagyon megszüntetéséről a társulás tagjai - a külön megállapodásban 
megfogalmazott - vagyonfelosztási szerződésben rendelkeznek. 

 
3. A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás 

tevékenysége révén keletkezett vagyon és annak szaporulata.  
 
4. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: a tulajdonnal való rendelkezési jogot a 

Tanács gyakorolja. 
 
5. A közös vagyont képező vagyontárgy rongálódásakor, helyreállításakor, 

megsemmisülésekor a kárviselés a vagyontárgyat ténylegesen használó 
tagönkormányzato(ka)t terheli(k). 

 
2. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer 

 

A társulás beszámolási kötelezettségére, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján - célszerűségi és gazdaságossági 
szempontból - ellenőrzik a társulás működését.  

 
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a gazdálkodásról szóló beszámolót a Társulási 

Tanács elé történő terjesztést megelőzően véleményével köteles ellátni. 
 
A társulás ellenőrzésének tapasztalatairól szóló előterjesztést a Társulási Tanács köteles 

megvitatni, és arról határozatot hozni. 
 
A társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi 

támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások 
felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

 
Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és 

az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek 
ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító 
hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 

 
IX. ADATSZOLGÁLTATÁSI-TÁJÉKOZTATÁSI–INFORMÁCIÓS RENDSZER 

 
A többcélú társulás térségi feladat-ellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési 

feladatainak ellátásához, az ágazati, szakmai programok, tervek megalapozása 
érdekében információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, működtet folyamatosan. 

Az adatbázis alap/törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához, 
adatgyűjtéséhez, adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a társulást alkotó települési 
önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak. 

A többcélú társulás térségi informatikai rendszere keretében: 
a társulás tájékoztatási rendszerét, valamint 
ágazati információs rendszereket működtet. 
 

A térségi és ágazati tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a 
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek. 

Ágazati információs rendszerek: 
intézményi (közoktatási, szociális) információs rendszer, 
közigazgatási információs rendszer (hatósági statisztikai adatszolgáltatási, egyéb, 

elektronikus ügyfél tájékoztatási rendszer, 
településrendezési, településfejlesztési, területfejlesztési információs rendszer, 
környezetvédelmi információs rendszer, 
pályázatfigyelési rendszer. 
 

Társulási tájékoztatási rendszer: 
A többcélú társulás tájékoztatási rendszere keretében biztosítja az E-demokráciát.  

A Tanács folyamatosan közzé ill. nyilvánossá teszi: 

a társulás alapdokumentumait (Társulási megállapodás, Alapító okirat, SZMSZ, 
Ügyrend, külön megállapodások),  

a társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket (határozatok, ajánlások) 
egyéb közérdekű adatokat (költségvetés, beszámoló) 

 
X. KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. május 14. napján. 

32. 

A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési 
önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési 
társulásaival, egyéb társulásaival. 

A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség 
fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, 
érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.   

Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, 
intézményekkel.  

Tájékoztatási kötelezettség: 

4.1. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-
testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

4.2. A Társulási Tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott 
közmeghallgatáson tájékoztathatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás 
tevékenységéről.  

Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése: 
A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei 

dokumentumait, a társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás 
döntéseit, a társulás költségvetését, beszámolóját, a társulásra vonatkozó közérdekű 
adatait a kistérség honlapján (www.aranyhomok.hu) folyamatosan közzéteszi a 
lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, Magyarország mindenkor hatályos költségvetéséről szóló 
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

2. A Társulási megállapodás mellékleteit képezik: 
a többcélú társulás tagjainak Jegyzéke (1. sz. melléklet) 

3. A Tanács elnöke a Társulási megállapodás mellékletét és függelékét képező 
dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak.   

4. Kistérség: területfejlesztési-statisztikai kistérség. 

5. A többcélú társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a 
társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás 
között, tárgyalásos úton kívánják rendezni. 

 
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 
eredményre, megegyezésre.  
 
A jogvita eldöntésére Kecskemét Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
 
Z á r a d é k: 
 
A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási 
megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve 
kötelező rendelkezésként fogadták el. 
 

http://www.aranyhomok.hu/
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Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:                    Jóváhagyó határozat 
száma: 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzata  

Ballószög Község Önkormányzata  

Felsőlajos Község Önkormányzata  

Fülöpháza Község Önkormányzata  

Helvécia Község Önkormányzata  

Jakabszállás Község Önkormányzata  

Kecskemét Város Önkormányzata  

Kerekegyháza Város Önkormányzata  

Kunbaracs Község Önkormányzata  

Ladánybene Község Önkormányzata  

Lajosmizse Város Önkormányzata  

Lakitelek Község Önkormányzata  

Nyárlőrinc Község Önkormányzata  

Orgovány Község Önkormányzata  

Szentkirály Község Önkormányzata  

Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tiszaug Község Önkormányzata  

Városföld Község Önkormányzata  

 
Jelen Társulási megállapodást a Társulási Tanács 11/2012. (02.17.) KTT. sz. határozatával 
jóváhagyta. 
 
Jelen Társulási megállapodás minden tagönkormányzat jóváhagyó határozatát követően lép 
életbe, mellyel egyidejűleg a 4/2011. (04.06.) KFT. sz. – a Társulási Tanács által – 
jóváhagyott Társulási megállapodás hatályát veszti. 
 

1. sz. melléklet a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodáshoz 

 

Önkormányzat Cím 
Lakosság szám (fő) 

2011. január 01. 

Ágasegyháza Község 
Önkormányzata 

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 
1. 

1943 

Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi u. 15. 3395 

Felsőlajos Község Önkormányzata 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12 989 

Fülöpháza Község Önkormányzata 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 3. 900 

Helvécia Község Önkormányzata 6034 Helvécia, Sport u. 42. 4.562 

Jakabszállás Község Önkormányzata 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. 2.750 
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Kecskemét MJV. Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 111.679 

Kerekegyháza Város Önkormányzata 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.  6.479 

Kunbaracs Község Önkormányzata 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1. 654 

Ladánybene Község Önkormányzata 6045 Ladánybene, Fő u. 66 1.713 

Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  11.700 

Lakitelek Község Önkormányzata 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 4.646 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. út 34. 2.342 

Orgovány Község Önkormányzata 6077 Orgovány, Molnár G .u. 2. 3.379 

Szentkirály Község Önkormányzata 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.  1.973 

Tiszakécske Város Önkormányzata 6060 Tiszakécske, Kőrösi út 2. 11.586 

Tiszaug Község Önkormányzata 6064 Tiszaug, Rákóczi út 51. 973 

Városföld Község Önkormányzata 6033 Városföld, Felszabadulás u. 35. 2.231 

 
*** 

 
 

3.) Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő visszautalásának módja 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 

Javasolja a képviselő-testületnek a befizetett és fennmaradt önerő visszautalását. 
 

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

 

42/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére 
tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt 
önerő átutalásának módjáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011. 
(XII. 07.) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70%-át, 
263.501,- Ft-ot – azaz Kettőszázhatvanháromezer-ötszázegy 
Ft-ot – a 117332002-15338253 számú bankszámlára kéri 
utalni, melynek tulajdonosa Nyárlőrinc Önkormányzata. 
 
Felelős: Pap Sándor polgármester 
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Zayzon Jenőné jegyző 
 
4.) Tiszakécske Renőrörs támogatása 
 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt évhez hasonlóan a Tiszakécskei Rendőrörs 
ebben az évben is támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz.  

Javasolja a képviselő-testületnek a Rendőrörs 80 e/Ft-tal történő támogatását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
Tiszakécskei Rendőrörs 80 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tiszakécskei 
Rendőrörs 80 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

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

 
43/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
Tiszakécske Rendőrőrs támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Tiszakécskei Rendőrőrs támogatásáról.  

A támogatás mértéke 80 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb támogatások terhére biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

5.) Pályázat benyújtása Óvodafejlesztésre és Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódra 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testületi tagok az előterjesztéssel 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóban 
annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy a pályázat 100%-os 
támogatottságú és utófinanszírozott. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 

Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta a 
pályázat benyújtását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a pályázat 
benyújtásának támogatását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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44/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása Óvodafejlesztésre és Egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmódra 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által a 
TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” valamint a TÁMOP-
6.1.2-11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
program – lokális színterek” című pályázati kiírásokra a 
pályázatok benyújtását, melyek 100 %-os támogatottságúak. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.) Magyar-Szerb határmenti együttműködés „Játékok kertje” című programban 

való részvétel 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztés.)  

Ennek a programnak a fő célja, hogy Magyarország és Szerbia határ menti 
kapcsolatait erősítve fokozatosan javuljon a gazdasági társadalmi integráció. 

A programokkal, játékokkal a határ mindkét oldaláról a különböző társadalmi 
rétegekből érkezett, (elsődlegesen a ) 3-35 éves korosztályt célozzuk meg, olyan 
fiatalokat akik érdekeltek és érintettek a népi hagyományok és az eltérő kultúrák 
megismerésében, nem ismerik a hagyományőrzést, de szeretnének többet tudni róla 
és szeretnek játszani és aktívan eltölteni a szabadidejüket. A projekt során végzett 
tevékenységeink ingyenesen,m az adott helyszínen minden korcsoport számára 
igénybe vehető, kipróbálható.  

A program elő kívánja segíteni a hagyományturizmus népszerűsítését és még 
hatékonyabb terjeszkedését a régióban, mint minőségi, élményközpontú turizmus. 
Ennek fejlesztéséről, hagyományoktatási tervek szükségességéről, a hagyományos 
ünnepkörök felelevenítéséről is szól a program, értéket teremtve hozzá kívánunk 
járulni a program során meglátogatott települések hagyományőrző és 
hagyományteremtő funkciójához. 

A projekt tervezett időtartama 12 hónap és három projektpartner venne részt benne. 
A program keretében támogatott valamennyi projekt kapcsán alapvető követelmény 
a Vezető Kedvezményezett elvének alkalmazása. Az Európai Bizottsági rendelete 
alapján, a résztvevő partnerek kijelölnek egy vezető partnert, az úgynevezett Vezető 
kedvezményezettet, aki képviseli a projektet és közvetlen kapcsolatot létesít az adott 
projekt, valamint a program közös végrehajtó szervei között. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 

Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta a 
programban való részvételt. 
 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Magyar-Szerb 
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határmenti együttműködés „Játékok kertje” című programhoz történő csatlakozást. 
 

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

 
45/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
Magyar-Szerb határmenti együttműködés „Játékok kertje”  
című programban való részvétel 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az Európai Unio támogatásával 
megvalósuló Magyar-Szerb határmenti együttműködés „Játékok 
kertje” című pályázati kiírásra. 

A pályázaton elnyerhető összeg 59.788 euró, melyből az 
Európai Unio 85%, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pedig 
10% támogatást biztosít.  

A pályázathoz a képviselő-testület biztosítja az 5% önerőt, az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.) Falunapi rendezvény megtartásához pénzeszköz biztosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület korábban megszavazta, hogy 
ebben az évben megtartásra kerüljön a Falunapi rendezvény. Az összeállított 
program alapján, a rendezvény megtartásához 800 e/Ft szükséges. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta a 
Falunapi rendezvény támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Falunapi rendezvény 
megtartásához 800 e/Ft biztosítását. 
 

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

 

46/2012. (V. 14.) Kt. határozat 
Falunapi rendezvény megtartásához 
pénzeszköz biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Falunapi rendezvény megtartásához 800 e/Ft összeget 
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biztosít az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
8.) Egyebek 
 
Túri István: Az elmúlt héten egyháztanácsi ülésen egy nyárlőrinci család nagyobb 
pénzösszeget ajánlott fel a templom akadálymentesítésére. Ezzel kapcsolatosan 
szeretné kérdezni, hogy van-e valamilyen pályázati kiírás jelenleg, ahová akár az 
egyház, akár esetleg az önkormányzat pályázhatna.  
 

Tormási Zoltán alpolgármester: Csatlakozik Túri István kérdéséhez, a református 
imaházat szeretnék bővíteni, szintén pályázati lehetőséggel. Ehhez kéri polgármester 
úr segítségét. 
 

Pap Sándor polgármester: Pályázatot az egyház is nyújthatna be, de jelenleg ezzel 
kapcsolatosan semmilyen pályázati kiírás nincs. Valószínűleg Leader pályázati kiírás 
várható majd ilyen témakörben, de csak szeptember környékén. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


