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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-
án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Hajagos Antal, Kiss 

Ferenc és Vas Ildikó képviselők. 
 
Távol van: Túri István és Forgó Istvánné képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző 

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 (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Kerékpárút-hálózat építésével kapcsolatos mérnöki és műszaki ellenőri 

feladatok ellátására pályázó kiválasztása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-
hálózat fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott 
projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki tanácsadói feladatok 
ellátására pályázat kiírása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulási 
megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) Egyebek 

 
1.) Kerékpárút-hálózat építésével kapcsolatos mérnöki és műszaki ellenőri 

feladatok ellátására pályázó kiválasztása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztéssel 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztés.)  
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3. 

Felkéri dr. Kovács Loránd ügyvéd urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait 
a Bíráló Bizottság javaslatáról. 
 
Dr. Kovács Loránd ügyvéd: A pályázati kiírás 2012. június 13-án lett elküldve a 
meghívott három cégnek és június 21-éig mindhárman megtették ajánlatukat. Az 
Innober Wavw Kft. 6.209.665-, Ft-os, a Deltaterv Kft. 4.826.000,- Ft-os és a K&K 
Mérnöki Iroda Kft. 4.445.000,- Ft-os bruttó ajánlatot tett. Mindhárom ajánlatban voltak 
hiányosságok, ezért hiánypótlást írtunk elő, mely hiánypótlást csak a K&K Mérnöki 
Iroda Kft. teljesítette a másik kettő nem, így az ő ajánlatuk érvénytelen. Miután a K&K 
Mérnöki Iroda Kft. megfelelően pótolta a hiányosságokat és a dokumentációjuk 
megfelel a pályázati felhívásban előírtaknak, és ajánlata a legalacsonyabb ajánlat a 
Bíráló Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az eljárás nyerteseként történő 
kihirdetését. 
 
Pap Sándor polgármester: Megköszöni az ügyvéd úrnak a tájékoztatót. 
Amennyiben kérdés nem merült fel, javasolja a képviselő-testületnek a lezáró 
határozat elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
57/2012. (VI. 26.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44.sz. főút mentén” 
című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű  
lebonyolításával kapcsolatos mérnöki, műszaki ellenőri 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 mérnöki, műszaki 
ellenőri 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 az 57/2012. (VI. 26.) 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 mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában 
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4. 

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 K&K Mérnöki Iroda Kft-t (székhely: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 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 megvalósításának részét képező közbeszerzési 
eljárás és közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések teljeskörű 
lebonyolításával kapcsolatos mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2012. június 13-án három ajánlattevő részére került megküldésre, és 
az ajánlattételi határidőig 2012. június 21-én 10 óráig 3 ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek mindhárom 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:  
 
K&K Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 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 4.445.000,- Ft 
összegű – K&K Mérnöki Iroda Kft-t (székhely: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 32. sz.) 
bízza meg. 

*** 
2.) A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, 

a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 kódjelű, a Közlekedés Operatív Program 
keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati 
konstrukció keretében benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó 
műszaki tanácsadói feladatok ellátására pályázat kiírása 
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5. 

Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Felkéri ügyvéd urat, 
hogy néhány szóval tájékoztassa a testület tagjait.  
 
Dr. Kovács Loránd ügyvéd: A kerékpárút kivitelezéséhez szükség van egy 
megfelelő műszaki szakemberre. Amennyiben az önkormányzat ilyen szakemberrel 
nem rendelkezik, alkalmazni kell egy megfelelő végzettséggel rendelkező műszaki 
szakembert. A kiírás egy sima pályázati kiírás lenne, három ajánlattevő kerülne 
meghívásra és a becsült érték nettó 900.000,- Ft.  
A tárgy: a projekt megvalósításához kapcsolódó beszerzési, műszaki tanácsadói 
feladatok ellátása. Az ellenszolgáltatás kifizetése úgy történne, hogy egyszeri 
alkalommal jogosult számla kiállítására a pályázat nyertese, amikor elkészült a 
műszaki dokumentáció és átadja az önkormányzat részére. A bírálati szempont a 
legalacsonyobb ajánlati ár. A pályázatban indokolt egy pénzügyi és egy műszaki 
alkalmassági követelmény előírása, valamint hogy az ajánlattevő rendelkezzen egy 
fő mérnöki diplomával rendelkező szakemberrel, akinek van tervezői jogosultsága.  
 
Pap Sándor polgármester: Köszöni a tájékoztatást, javasolja a képviselő-
testületnek a kerékpárút építésével kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok 
ellátására a pályázati kiírás elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
58/2012. (VI. 26.) Kt. határozat 
Pályázati felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése  
Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekt műszaki 
tanácsadói feladatok ellátásával kapcsolatban 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. 
főút mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 
Kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekt 
megvalósításához, a műszaki tanácsadói feladatok 
ellátásával kapcsolatos pályázati felhívást a melléklet 
szerint elfogadja.  

 
2. A pályázati felhívást a következő három pályázónak kell 

megküldeni: 
 

1.) Mobil-Plan Kft 
6000 Kecskemét, Ipoly-sor 1/A. 
kurucsaipal@freemail.hu 

 
2.) Út-Fény Kft. 

6000 Kecskemét, Bihar utca 5. 
utfeny@t-online.hu 

mailto:kurucsaipal@freemail.hu
mailto:utfeny@t-online.hu
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6. 

3.) Kunság-Út Kkt. 
6000 Kecskemét, Fürdő utca 33. 
ivanyi@fibermail.hu 
 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet az 58/2012. (VI. 26.) Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax, e-mail címe 

 
Név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Cím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
Telefon: +36 76 589 001  
Telefax: +36 76 589 008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  

 
2.) A beszerzés tárgya 

 
A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 Kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó beszerzési műszaki tanácsadói 
feladatok ellátása.  
 

3.) A szerződés meghatározása  
 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 Kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekt megvalósításához 
kapcsolódó beszerzési műszaki tanácsadói feladatok ellátása.  

 
4.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei  

 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét teljes mértékben támogatásból, 85% Európai 
Unióból származó 15% hazai támogatásból fizeti meg kedvezményezetti finanszírozás 
keretében. 
 
Ajánlattevő számla kiállítására az ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítését és a 
Megbízó részére történő átadását követően jogosult.   
 
A számlák kifizetésének határideje a kézhez vételt követő 30 nap. 
 
A megbízási díj megfizetésére az ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással kerül 
sor. 
 

5.) Az ajánlatok bírálati szempontja 
 

mailto:ivanyi@fibermail.hu
mailto:olgarmester@nyarlorinc.hu
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7. 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

6.) Az alkalmassági követelmények:  
 
Az ajánlattevő bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző évben sorban állás nem fordult elő. 
 
Az ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő mérnöki (üzemmérnöki) diplomával rendelkező 
szakemberrel és tervezői jogosultsággal.  
 
 
Az alkalmasság igazolásának módja:  
 
Valamennyi számlavezető pénzintézet nyilatkozatának csatolása szükséges eredeti 
vagy másolati példányban az alábbi minimális tartalommal: 

- bankszámla száma,  

- számlanyitás dátuma, 

- volt-e az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző egy évben 
ajánlattevő számláján sorban álló tétel. 

 
- A mérnöki végzettséget igazoló diploma egyszerű másolatának, valamint a 244/2006. 

(XII.5.) Korm. rendelet szerinti tervezői jogosultságot igazoló határozat benyújtása. 
 
 

7.) A hiánypótlás lehetősége 
 
Az ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  
 

8.) Ajánlattételi határidő 
 
2012.07.18. 10:00 óra 
 

9.) Az ajánlat benyújtásának helye, címe 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
 

10.) Az ajánlattétel nyelve  
 
magyar 
 

11.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
 
2012.07.18. 10:00 óra 
 

12.) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 
 
Az eljárásban nem lehet tárgyalni.  
 

13.) A szerződéskötés tervezett időpontja  
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8. 

2012.07.24.  
 

14.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 
 

2012.07.04.  
 
15.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére 

tehet-e ajánlatot 
 
Nem 
 

16.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot 
 
Nem 

 
17.) Egyéb 

 

 Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytat le.   

 Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), példányonként összefűzve, 
zárt borítékban kell benyújtani, az ajánlaton feltüntetve: „Ajánlat a „Kerékpárút-
hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó beszerzési műszaki tanácsadói feladatok 
ellátására” és „Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel”  

 Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.  

 A tartalomjegyzéket követő oldal, a „felolvasólap” legyen.  

 A rendelkezésre bocsátott szerződés tervezetet, kitöltve, és szignálva kell az 
ajánlatba csatolni. 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő alábbi okmányainak másolati 
példányát: 

 aláírási címpéldány  

 a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására 
vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás 

 az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 45 nappal megelőző 
cégkivonat, vagy egyéb nyilvántartásba vételi igazolás 

 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 
költség az ajánlattevőt terheli.  

 Az ajánlatban szereplő, az ajánlattevő által aláírt valamennyi nyilatkozatot 
eredetiben, míg valamennyi igazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.  

 A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az 
Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és 
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez 
az alkotás (terv) átdolgozására is. 

 
Nyárlőrinc, 2012. július 4.  

Ajánlatkérő nevében 
                                                                                      Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
        képv.:  
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FELOVASÓ LAP 

 

Ajánlattevő neve: ______________________________________ 
Ajánlattevő székhelye:_____________________________________________ 
Ajánlattevő telefonszáma: _______________________ 
Ajánlattevő fax száma: __________________________ 
Ajánlattevő elektronikus levélcíme (e-mail): ___________________________ 

 
A pályázat megnevezése: 

 
 „A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című 

projekthez kapcsolódó beszerzési műszaki tanácsadói feladatok ellátása” 
 
Ajánlati ár (bruttó HUF) __________ HUF 
 
 
Kelt: _______________20…. ___________.hónap ______.napján 

 
 
 ___________________________ 
 cégszerű aláírás 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről 
 Név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata  
 Székhely: 6032Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
 Törzsszám: 724715 
 Adószám: 15724715-2-03 
 Bankszámlaszám: 11732002-15338253 

Képviseli: Pap Sándor polgármester  
a továbbiakban, mint Megbízó 

másrészről 
Név: 

 Székhely/cím: 
 Cg. szám/nyilv. tart szám: 
 Adószám: 
 Bankszámlaszám: 
 Képviseli:  

a továbbiakban, mint Megbízott 
 
Szerződő Felek között a mai napon az alábbiak szerint: 
 

I.  
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
1. Megbízó a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 

mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 Kódjelű, a Közlekedés Operatív 
Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekt 
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megvalósításához kapcsolódó beszerzési műszaki tanácsadói feladatok 
ellátásával megbízza a Megbízottat.  

 
2. Az eljárás során a Megbízott által kiadásra kerülő, a megbízás teljesítése 

szempontjából jelentőséggel bíró valamennyi irat a Megbízóval előzetesen 
egyeztetésre kell, hogy kerüljön, ezért szükséges a Megbízó részéről egy 
szakmai kapcsolattartó megjelölése.  
 
A kapcsolattartó neve, elérhetősége: Pap Sándor polgármester, +36-76-589-001 
 
Jelen megbízási szerződés teljesítése során Megbízott részére Megbízó 
törvényes képviselőjén túl kizárólag a kapcsolattartó adhat utasítást, 
tájékoztatást. Felek azt is rögzítik, hogy a kapcsolattartó nyilatkozata Megbízó 
nyilatkozatának minősül.  

 
3. Megbízott részéről személyes közreműködésre az alábbi személyek jogosultak. 

 
A személyes közreműködők elérhetősége: 
 

       Név: ………………………… 
 Telefon: ……………………. 
 E-mail: …………………….. 
  
 

II. 
A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE 

 
 

1. Megbízott tevékenységét saját székhelyén, szükség esetén Megbízó 
székhelyén, illetőleg Megbízó által megadott helyszínen, vagy az ügy jellegéből 
adódó helyszínen végzi.  

 
2. Megbízott saját székhelyén, illetőleg a Megbízó székhelyén kívül felmerült 

költségeket Megbízóval szemben külön nem érvényesíti.  
 
 

III.  
MEGBÍZÁSI DÍJ, KÖLTSÉGEK VISELÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás ellátásáért Megbízottat 
………………..,-Ft + Áfa Megbízási díj illeti meg. 

 
2. Megbízott számla kiállítására a projekt kivitelezőjének beszerzésére elkészített 

végeleges ajánlati felhívás és dokumentáció Megbízó részére történő átadását 
követően jogosult.   

 
3. Megbízó előleget nem fizet. 

 
4. A számlák kifizetésének határideje a kézhez vételt követő 30 nap.  

 
5. A Megbízási díj megfizetésére a Megbízott bankszámlájára történő átutalással 

kerül sor.  
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IV. 
SZERZŐDŐ FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. Megbízó köteles Megbízottnak minden olyan dokumentumot átadni, adatot, 

információt, felvilágosítást megadni, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges. 
Megbízott szerződésszerű teljesítésének feltétele a feladata ellátásához 
szükséges valamennyi dokumentum Megbízó általi átadása.  

2. Megbízott köteles a szerződés teljesítése során az elvárható legnagyobb 
szakmai gondossággal és felelősséggel eljárni.  
 

3. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a 
Megbízó területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik 
személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás 
(terv) átdolgozására is. 

 
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 

jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 
Jelen szerződésnek elválaszthatatlan mellékletét képezi a szerződés megkötését 
megelőzően lefolytatott beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és 
dokumentációja.  
 
Jelen szerződést a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
átolvasás és egyező értelmezést követően helybenhagyólag aláírták. 
 
 

Nyárlőrinc, 2012. ……………………... 
 

 

………………………… 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

Megbízó 
 

………………………… 
……….. 

Megbízott 

 
 

*** 
 
 
3.) Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulási 

megállapodás módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóban 
annyival szeretné kiegészíteni, hogy mint az előterjesztésből is kiderül, a társulási 
megállapodás módosításának az ok, hogy a Kormányhivatal törvényességi 
észrevételei megszüntetésre kerüljenek a megállapodásban. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a módosított társulási megállapodás elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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59/2012. (VI. 26.) Kt. határozat 
Tiszakécske Város és Környéke Szociális 
Feladatellátó Társulási megállapodás módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint az 
önkormányzati társulás tagja – Tiszakécske Város és Környéke 
Szociális Feladatellátó Társulás módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodását a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet az 59/2012. (VI. 26.) Kt. határozathoz 

 
 

Tiszakécske Város és Környéke 
Szociális Feladatellátó Társulási Megállapodás 

 
mely létrejött 

- Tiszakécske város Önkormányzatának Képviselő-testülete (mint gesztor) 
  székhelye: Tiszakécske, Kőrösi u. 2. 
  képviseli: Kovács Ernő polgármester 

-  Lakitelek nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 székhelye: Lakitelek Széchenyi krt. 48. 
 képviseli:  Felföldi Zoltán  polgármester 

 
-  Nyárlőrinc község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 székhelye: Nyárlőrinc Dózsa Gy.u. 34. 
 képviseli: Pap Sándor polgármester 

 
- Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 székhelye: Szentkirály Kossuth L. u. I 3. 
 képviseli: Szabó Gellért polgármester 
 

(a továbbiakban: társult tagok) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ E megállapodásban szerződő tagok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (továbbiakban: ÖTV.) 43. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló, 1997. évi CXXXV. törvény 
(továbbiakban: Ttv.) 9. §, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási 
Megállapodás Ill. 2.3. pontjában foglaltak alapján Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
keretén belül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás, a 64. §-ában 
meghatározott családsegítés, a 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres ház 
segítségnyújtás, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatok mikrotérségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségi ellátása 
érdekében, feladataik közös megvalósítása érdekében az Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi Központ / Tiszakécske, Vörösmarty u. 12. / közös 
fenntartásában állapodnak meg határozatlan időtartamra. 
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I. Általános rendelkezések 
 

1.) A társulás neve: Tiszakécske Város és Környéke Szociális  Feladatellátó Társulás 
 
2.) A társulás székhelye: (továbbiakban: gesztor) 

6060. Tiszakécske Kőrösi u. 2. 
3.) A társulás lakosságszáma: (az 1 .sz. mellékletben részletezettek szerint) 
 
4.) A társulás működési területe: a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok 

közigazgatási területe  
 

5.) A társulási megállapodás a Kecskemét és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
időtartamára jön létre, és határozatlan időre szól. 

  
6.) A társulás jogállása: Intézményfenntartó társulás amely önálló jogi személyiséggel 

nem rendelkezik, döntéshozó  szerve a Ttv. 9 §-a alapján létrehozott Társulási 
Tanács. 

 
7.1.) A Szociális Feladatellátó Társulás tevékenységi köre:  
 
2012. január 1. napjától a társult, települési önkormányzatok közigazgatási területén a 
családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás ellátása az Egyesített Szociális Intézmény és 
Egészségügyi Központ (6060. Tiszakécske. Vörösmarty u. 11.) útján kerül ellátásra, a társult 
települések Képviselő-testülete által is jóváhagyott szakmai program alapján.  
 
7.2.) 2009. január 1. napjától Nyárlőrinc és Tiszakécske közigazgatási területén a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a házi segítségnyújtás ellátása az Egyesített 
Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ útján (6060. Tiszakécske. Vörösmarty u. 11.) 
kerül ellátásra, a társult települések Képviselő-testülete által is jóváhagyott szakmai program 
alapján.  
 
7.3.) A feladatellátásban érintett dolgozók felett a munkáltatói jogokat az Egyesített 
Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ  intézményvezetője gyakorolja. A 
munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése előtt az érintett település 
polgármesterének előzetes írásos véleménye, egyetértése alapján köti meg a 
dolgozóval a munkajogi szerződést.  
 
7.4.) A szolgáltatási feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott szakdolgozók 
feladatait, munkaköri kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 
munkáltatói jog gyakorlója írásban, személyre szabottan határozza meg.  
 
7.5.) Munkajogi jogviszony a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott 
képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű dolgozóval létesíthető. 
     
8.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés b., pontja alapján a társult települések a személyes gondoskodás során nyújtott 
ellátásokért fizetendő térítési díjai vonatkozásában a rendelet alkotásra Tiszakécske Város 
Önkormányzatát hatalmazzák fel.  
A fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet a jogszabályi előírásokban 
meghatározott jóváhagyás előtt 10 nappal írásban véleményezésre meg kell küldeni 
Nyárlőrinc település önkormányzat polgármesterének.  
A társult települések önkormányzatai megállapodnak abban, hogy a személyi térítési díj 
elengedésének vagy csökkenésének szabályait valamennyi társult település saját 
rendeletében szabályozza.  
A társult település a személyi térítési díj elengedése, vagy csökkentése okán kiesett bevételt 
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a gesztor településnek megtéríti.  
 
9.) 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. 

 
10.) A társulás tagjai vállalják, hogy a településen a feladat ellátásához (ügyfélfogadás 
céljából) szükséges helyiséget biztosítják, a szolgáltatások elérhetőségéről, az igénybevétel 
módjáról és feltételeiről a helyben szokásos módon tájékoztatják a lakosságot. Az 
ügyfélfogadásra rendelkezésre álló helyiségek pontos címét az intézmény alapító okirata, 
valamint szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.  
 
11.) A megállapodással kapcsolatos hatósági engedélyeket a Társulási Tanács Elnöke 
Tiszakécske Város Önkormányzatának polgármesteri hivatala útján szerzi be.  
 

I. A társulás célja, funkciója és feladatellátás rendszere 
 

1.) A társulás célja, hogy a társult önkormányzatok az Sztv. 64-65. §-ában foglalt 
családsegítés, valamint a Gyvt. 39-40. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 
összefogással magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani. 
2.) A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok e társulási megállapodásban 
megnevezett szolgáltatásaikat, feladataikat e társulás útján látják el, a társulás által 
ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  
 
3.) A feladatellátás rendszere: 
A társulás jelen társulási megállapodásban megfogalmazott feladatok ellátása érdekében 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással együttműködik. 
 
 

III. A társulás szervezete, feladata 
 

1.) A tárulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács). A Tanács 
dönt határozattal a társulás költségvetésének jóváhagyásáról, módosításáról, a beszámoló 
elfogadásáról, valamint a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei 
megvalósításához szükséges pályázatok benyújtásáról.  
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelő iskolai végzettséggel, kinevezi a feladatellátó 
intézmény vezetőjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
A Társulási Tanács az intézményvezető feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával 
Tiszakécske Város Polgármesterét bízza meg. 
 
2.) A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban levő 
polgármesterei. A Tanács tagját akadályoztatása, illetve távolléte esetére a települési 
önkormányzat képviselő által meghatalmazott személy helyettesíti. 

3.) A Tanács megalakul, ha a képviselő-testület mindegyike jóváhagyta a megállapodást, 
megválasztotta képviselőjét és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.  Az 
alakuló ülést a gesztor önkormányzat polgármestere hívja össze  a társulási megállapodás 
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jóváhagyását követő  15 napon belül. 

4.) A Tanács alakuló ülésén tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkája 
segítésére elnökhelyettest választ. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot 
tehet. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. 

5.) A Tanács ülését az elnök akadályoztatása illetve távolléte esetén az elnökhelyettes - 
legalább 8 nappal korábban írásban hívja össze és vezeti. A Tanács ülését össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, 
- a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban,  
- a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára,  
- a helyi önkormányzatok törvényesség ellenőrzéséért felelős szerve kezdeményezésére.  
 
6.) A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező tag 
jelen van. 
 
7.) A Tanács döntését ülésén, nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A 
tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik, szavazni személyesen, vagy 
meghatalmazott képviselő útján lehet. A képviseleti joggal meghatalmazott képviselő a 
felhatalmazó irat (képviselő-testületi határozat) bemutatását, átadását követően járhat 
el, amely iratot a jegyzőkönyv mellé csatolni kell.  
A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét. 
 
8.) A Tanács ülése nyilvános. 
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről 
készített jegyzőkönyvre vonatkozó - törvényi szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott - tag írja alá. A jegyzőkönyvet az 
elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért felelős szerv részére.  
 
9.) A Tanács tagjai évente beszámolnak képviselő-testületüknek a Társulási Tanácsban 
végzett tevékenységükről. 
 
10.) A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és végrehajtását a gesztor 
önkormányzat polgármesteri hivatala útján látja el. 
A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata  
tartalmazza. 
 

IV.  A Társulás pénzügyi, költségvetési alapja 
 

1.) A társult települési önkormányzatok a költségek viselésének arányát a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. § (4) 
bekezdés e., pontja alapján a következők szerint határozzák meg: a lakosságszám alapján a 
településeket megillető normatív hozzájárulást a gesztor önkormányzat  igényli  meg és építi 
be a polgármesteri hivatal útján a társulás költségvetésébe. A tárgyévi költségvetési törvény 
mellékletében nevesített jogcímek szerint igénybe vett támogatások bizonylati 
megalapozottságának alátámasztására a társult települések által a mutatószám felmérések 
során szolgáltatott adatok az alapjai. Az adatszolgáltatás pontosságáért valamennyi társult 
település anyagi felelősséggel tartozik.  
 
2.) A normatív hozzájárulásokon túl a Társulás a költségvetési törvényben valamint a 
hatályos jogszabályokban meghatározott kiegészítő és más normatívákra jogosult. Ennek 
felosztásáról és felhasználásáról Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással 
együttműködési megállapodást köt. 
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3.) A Társulás költségvetését az évközi módosítást, beszámolót a Társulási Tanács 
önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 
rendelkezései alapján, amelyet Tiszakécske  Város  Önkormányzatának  költségvetésében 
külön soron kell szerepeltetni, társulások költségei címen.. Amennyiben a Tanács által 
elfogadott költségvetésben a Társulás költségei a központi támogatások összegét 
meghaladják, annak fedezetét a tag-önkormányzatok saját költségvetésük terhére, az 
ellátottak számának arányában, illetőleg a lakosságszám arányában finanszírozzák, amit 
Tiszakécske város Polgármesteri Hivatala számlájára, a megadott határidőre kell átutalni. 
3.1. Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a 
fizetési határidő lejártát követően, az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) lehetőségére 
történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon 
belül nem tesz eleget, úgy a gesztor önkormányzat jogosult a nem teljesítő önkormányzat 
bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. A gesztor 
önkormányzatnak a számlavezető felé a jogosultat és kötelezettet, a követelés jogalapját, 
összegét és esedékességének időpontját kell írásban közölni, az inkasszót a számlavezető a 
kötelezett ellenvetésétől és bármely más jognyilatkozatától függetlenül teljesíteni köteles. 
Amennyiben a gesztor önkormányzat az inkasszálást jogosulatlanul gyakorolja, úgy az 
inkasszált összeg számláján történő jóváírásáról a visszafizetés napjáig tartó időszakban 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamattal 
terhelve köteles visszafizetni az inkasszált összeget. A gesztor önkormányzat köteles 
továbbá a jogosulatlan inkasszálásból eredő kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríteni.  
 
4.) A székhely település önkormányzatának polgármestere a társulás költségvetéséről, a 
bevételek-kiadások részletes alakulásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig az éves, 
és július 31. napjáig a féléves teljesítésről  szolgáltatásonként, településenkénti bontásban 
tételesen a társult tag önkormányzatok polgármestereit tájékoztatja. 
Ezt követően valamennyi polgármester beszámol a képviselő-testületének a társulás 
pénzügyi helyzetéről, tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról. 
 
5.) A feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei 
megvalósításához helyi, térségi, - központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat 
gyűjthet. - A Tanács pályázatot nyújthat be a feladatellátás - működéséhez és fejlesztéséhez 
kapcsolódó források igényléséhez. 
 
6.) A társulás tagjai a társulás működésének célszerűségi és gazdaságossági szempontból 
történő ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot hoznak létre, melynek tagjait a társulásban részt 
vevő települések polgármesterei delegálják. Az Ellenőrző Bizottság szervezeti felépítésének 
és működésének részletes szabályait a Társulási Tanács Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 
Az Ellenőrző Bizottság félévente a költségvetési beszámolót megelőzően ellenőrzést folytat, 
melynek eredményéről a Társulási Tanácsnak beszámol. 
 

V. A Társulás vagyona 
 
1.1 Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 6060 Tiszakécske, 
Vörösmarty u. 11. szám alatti intézmény elhelyezésére szolgáló, továbbá működésére 
szolgáló épület felszerelései és ingóságai Tiszakécske város Képviselő-testülete 
kizárólagos tulajdonát képezik.  
 
1.2. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálati feladatok helyben történő ellátása 
érdekében a társult képviselő-testületek településenként külön meghatározott 
helyiség kizárólagos használatát biztosítják munkanapokon, amely a működési 
engedélyben pontosan feltüntetésre kerül. 
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2.) Az intézményfenntartó Társulás működése során az 1.1 pontban megjelölt 
vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmény a társult képviselő-testületek közös 
tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. 
 
3. A társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó 
szabályi szerint kell eljárni, a következő elvek figyelembevételével: azon vagyontárgy 
amely a helyszíni feladatellátáshoz a társult önkormányzat saját költségvetése terhére 
beszerzett berendezési tárgy, felszerelési  tárgy tulajdonjoga változatlanul a társult 
önkormányzatot illeti meg.  
 

VI. A társuláshoz csatlakozás, tagsági jogviszony megszűnése 
 

1.) A Kecskeméti Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei 
kizárólagos jogkörükben eljárva minősített többséggel hozott határozatba foglalt 
nyilatkozattal és a Kecskeméti Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodásban 
foglaltak alapján csatlakozhatnak a társuláshoz. 
 
2.) A társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával — december 31. hatállyal — lehet 
felmondani, azonban a megállapodás a társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése mellett év közben is felmondható. A társulás tagja a kiválásról szóló 
határozati döntést legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival 
közölni. 
 
3.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt 
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget, így 
legfőképpen - 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. 
 
4.) A társulás megszűnik: 
- ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszűnését, 
- ha a társulás tagjainak száma — felmondás következtében — egyre csökken, 
- a bíróság jogerős döntése alapján, 
- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel 
megvalósult. 
 
5.) A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy 
felmondásáról -a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 
 
6.) A Társulás tagjai a valamely tag felmondásakor, és a társulás megszűnésekor kötelesek 
egymással elszámolni. 
A megszűnéskor a közös vagyon felosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek. 
 
7.) Amennyiben a társulás állami támogatásban részesült, és a tárulásból való kilépés 
eredményeként a társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, 
úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben felmerült 
többletköltséget (pl. foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos 
többletkiadások) a társulásnak megtéríteni. 

 
VII. Záró rendelkezések 

  
1.) Ezen Társulási megállapodás akkor lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő- testület 
határozatával elfogadta. Erről határozat-kivonat megküldésével a székhely önkormányzat 
polgármesterét értesíteni kell. 
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2.) Jelen Társulási megállapodást a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért 
felelős szervnek kell felterjeszteni, melyről a székhely önkormányzat jegyzője gondoskodik. 
 
3.) A jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló-, 1997. évi CXXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(Xll.31.) Kormányrendelet, 
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
4.) A 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. 
 
Jogvita eldöntésére Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 
A társulási megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél akaratával 
egyezőnek tartotta- képviselő-testületi jóváhagyást követően aláírták. 
 
 
                 Kovács Ernő             Pap Sándor  
                           polgármester             polgármester  
                 Tiszakécske              Nyárlőrinc  
 
 
       Szabó Gellért                                   Felföldi Zoltán  
       polgármester                                    polgármester 
         Szentkirály                                Lakitelek 

 
 
Záradék 
Tiszaug község képviselő-testülete 2009. 01. 01. napjától szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatást a társulástól nem vett igénybe, a társulásból való kilépéséről 2012. 
03.13.án döntött, a 29/2012.(III.13.) sz. határozatával. 
 
A Társult települések képviselő-testületei a Társulási megállapodást, annak egységes 
szerkezetbe történő jóváhagyását határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat 
önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. 
 
 

*** 
 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Pap Sándor polgármester: Lakitelek jegyzője, dr. Tóth-Péli Emőke levélben 
kéréssel fordult a jegyző asszonyhoz és a képviselő-testülethez, hogy szabadsága 
ideje alatt a jegyző asszony helyettesítse. A helyettesítéshez a képviselő-testületnek 
határozattal kell hozzájárulni, azaz döntsön arról, hogy elengedi Zayzon Jenőné 
jegyzőt a helyettesítendő napokon, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy Jegyzőjük 
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén, avagy más olyan ügyben ahol 
Lakitelek közigazgatási területén jegyző eljárása szükséges dr. Tóth-Péli Emőke 
jegyző helyett és nevében teljes jogkörrel eljárjon. 
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá Zayzon Jenőné jegyző 
Lakiteleken történő helyettesítéséhez. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
60/2012. (VI. 26.) Kt. határozat 
Dr. Tóth-Péli Emőke Lakitelek jegyzőjének 
helyettesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy Zayzon Jenőné jegyző asszony 
Lakiteleken helyettesítse dr. Tóth-Péli Emőke jegyzőt, valamint 
hogy Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén, 
továbbá más olyan ügyben ahol Lakitelek közigazgatási 
területén a jegyző eljárása szükséges helyette és nevében 
teljes jogkörrel eljárjon. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
 
4.2.) Hajagos Antal: Csajági József - 1990.-1994. között – volt képviselő elhunyt. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület koszorú elhelyezésével emlékezzen meg a volt 
képviselőről. 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


