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2. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 
7-én 15 órakor megtartott üléséről. 

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

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

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket és a tervezőnőt. 

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.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési 
terve 

 Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt 
megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának 
előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a 
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a 
vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) Szennyvízcsatorna projekt megvalósításához kezesség vállalása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club sportöltözőjének felújítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
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Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóban annyival 
szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy a rendelet módosítását egyrészt a 
szociális rászorultsági alapon nyújtott önkormányzati támogatás meghatározott 
részének visszaigénylése során biztosított állami támogatás, másrészt a saját 
hatáskörű előirányzat módosítások indokolják, mely magában foglalja a 
Polgármesteri Hivatalnak átadott intézmény finanszírozást. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
2012. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

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

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2012. (XI. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
5/2012. (IX. 20.) ÉS A 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 42. § alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének 
kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II. 16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § 1-3 bekezdése helyébe a következő 
új 2. § 1-3 bekezdés rendelkezése lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. 

évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 614.053,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  58.698,- e/Ft, 
/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési és felhalmozási célú  
támogatásértékű bevétel  109.958,- e/Ft, 
amelyből 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. november 7. napján. 

 

ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  16.925,- e/Ft, 
bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból  3.660,- e/Ft, 

c) közhatalmi bevétel  140.150,- e/Ft, 

d) intézményi működési bevétel  8.391,- e/Ft, 

e) felhalmozási bevétel  274.437,- e/Ft, 

f) kölcsön  797,- e/Ft, 

g) finanszírozási bevétel  21.152,- e/Ft. 

(3) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) működési költségvetés  334.601,- e/Ft, 
aa) személyi jellegű kiadások  70.060,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  18.214,- e/Ft, 
ac) dologi jellegű kiadások  75.341,- e/Ft, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  0,- e/Ft, 
ae) egyéb működési célú kiadások  170.986,- e/Ft, 

b) felhalmozási költségvetés  273.740,- e/Ft, 
ba) intézményi beruházások  201.608,- e/Ft, 
bb) felújítások  67.586,- e/Ft, 
bc) lakástámogatás  800,- e/Ft, 
bd) támogatás értékű kiadás  3.746,- e/Ft, 

c) kölcsönök  0,- e/Ft, 

d) tartalékok  5.712,- e/Ft. 

 
 

2. § 
 

A R. 3. § helyébe a következő új 3. § rendelkezése lép: 
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal 2012. évi 
költségvetési főösszegét 95.679,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  89.008,- e/Ft, 

b) intézményi működési bevétel  6.671,- e/Ft. 

(3) Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) működési költségvetés  94.289,- e/Ft, 
aa) személyi jellegű kiadások  47.054,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  12.019,- e/Ft, 
ac) dologi jellegű kiadások  35.216,- e/Ft, 

b) felhalmozási költségvetés  300,- e/Ft, 
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ba) intézményi beruházások  300,- e/Ft, 

c) tartalék  1.090,- e/Ft. 
 
 

3. § 
 

A R. 4. § helyébe a következő új 4. § rendelkezése lép: 
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi 
költségvetési főösszegét 518.374,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  58.698,- e/Ft, 
/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési célú támogatásértékű bevétel  21.420,- e/Ft, 
amelyből 

ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  16.925,- e/Ft, 
bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból  4.494,- e/Ft, 

c) közhatalmi bevétel  140.150,- e/Ft, 

d) intézményi működési bevétel  1.720,- e/Ft, 

e) felhalmozási bevétel  274.437,- e/Ft, 

f) kölcsön  797,- e/Ft, 

g) finanszírozási bevétel  21.152,- e/Ft. 

(3) Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) működési költségvetés  240.312,- e/Ft, 
aa) személyi jellegű kiadások  23.006,- e/Ft, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  6.195,- e/Ft, 
ac) dologi jellegű kiadások  40.125,- e/Ft, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  0,- e/Ft, 
ae) egyéb működési célú kiadások  81.978,- e/Ft, 
af) intézmények támogatása  89.008,- e/Ft, 

b) felhalmozási költségvetés  273.440,- e/Ft, 
ba) intézményi beruházások  202.108,- e/Ft, 
bb) felújítások  67.586,- e/Ft, 
bc) egyéb felújítási kiadás  3.746 e/Ft, 
bd) lakástámogatás  800,- e/Ft, 

c) kölcsönök  0,- e/Ft, 

d) tartalékok  4.622,- e/Ft. 
 
 

4 § 
Záró rendelkezések 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. november 7. napján. 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 

 
*** 

 
 

2.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési terve  
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó 
előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóban annyival szeretné 
kiegészíteni, hogy november 15-éig kell elkészíteni, jogszabálynak megfelelően, a 
belső ellenőrzési tervet. Ez alapján a belső ellenőr feladata a polgármesteri hivatalnál 
és az önkormányzatnál az ellenőrzések elvégzése a mellékelt táblázat alapján. 

Kéri a képviselő-testülettől a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Szintén javasolja a képviselő-testületnek a 2013. évi 
belső ellenőrzési terv elfogadását. 
 

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

 
91/2012. (XI. 07.) Kt. határozat 
2013. évi pénzügyi belső ellenőrzési 
terv jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 
92. § (6) bekezdése alapján a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi pénzügyi 
belső ellenőrzési tervét. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
 

1. számú melléklet a 91/2012. (XI. 07.) Kt. határozathoz 
 
 

LÉTSZÁM ÉS ERŐFORRÁS 
A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. § (7) bekezdésre figyelemmel 

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 
I. Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban   :_______ fő 

Saját erőforrás összesen   :_______ fő 
II. Külső szolgáltató   :_______ fő 

Külső erőforrás összesen   :_______ fő 
III. Erőforrás összesen (I+II)   :_______ fő 
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IV. Adminisztratív személyzet   :_______ fő 
V. Polgári jogi szerződés keretében foglalkozatott belső ellenőr   :      1       fő 
 

2.számú melléklet a 91/2012. (XI. 07.) Kt. határozathoz 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
Nyárlőrinc Polgármesteri Hivatal 2013.01.01-től-2013.12.31-ig  

 

Ellenőrizendő 
Intézmény 

neve 

Kockázat 
elemzés 

A tervezett 
ellenőrzés 

tárgya 

A tervezett 
ellenőrzés célja 

Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzési 
kapacitási 
szükséglet 

Ellenőrzés 
típusai és 
módszerei 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Civil szervezetek 

Az önkormányzat 
által nyújtott 
támogatások 

felhasználásának 
szabályossága 

A támogatások 
felhasználásának 

bizonylatai 

A támogatás 
célszerinti 

felhasználásának 
ellenőrzése 

2012. év ½ nap 
Szabályszerű-

ségi 
I. 

negyedév 

Polgármesteri 
Hivatal 

gazdálkodási 
részlege 

A feladat 
szabályszerű 

végzése, 
elszámolása 

A parkfenntartás 
bizonylatai 

A helyes 
gyakorlat 

kialakítása 
2012.év ½ nap 

Szabályszerű-
ségi 

II. 
negyedév 

Polgármesteri 
Hivatal 

Az állami 
támogatás 
jogszerű 
igénylése 

Normatív 
támogatások 
bizonylatai 

Elősegíteni az 
elszámolás 

szakszerűségét 
2012. év 1 nap 

Szabályszerű-
ségi 

III. 
negyedév 

Polgármesteri 
Hivatal 

Adóhatósági 
munka 

szakszerűsége 

Bevallások, 
bizonylatok, 

nyilvántartások 

Esetleges 
adóhátralékok 

feltárása 
2012. év 1 nap Pénzügyi 

IV. 
negyedév 

Előre nem tervezett 
ellenőrzések 

   2012. év 1 nap   

 
3.számú melléklet a 91/2012. (XI. 07.) Kt. határozathoz 

 
TEVÉKENYSÉGEK 

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésre figyelemmel 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 
Szabályszerűségi 

ellenőrzés 
 Saját ellenőri Külső ellenőri 

Terv db Tény db Terv nap Tény nap Terv nap Tény nap 

3    2  

Pénzügyi 
ellenőrzés 

 
1 

    
1 

 

Rendszer 
ellenőrzés 

      

Teljesítmény 
ellenőrzés 

      

Informatikai 
ellenőrzés 

      

Utóellenőrzés       

 
*** 
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3.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt megvalósításához 
kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a 
projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 
vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv 
készítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezáró határozatának 
elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését megkapták. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy 
a kiírt pályázatra mindhárom pályázó nyújtott be ajánlatot, az eljárás eredményes 
volt. Az ajánlatok közül a Délvíz Zrt. ajánlata volt a legkedvezőbb, ezért a Bíráló 
Bizottság javaslata, hogy a Délvíz Zrt-t bízza meg a testület a munka elvégzésével. 

Javasolja a képviselő-testületnek az eljárást lezáró határozat elfogadását. 
 

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

 
92/2012. (XI. 07.) Kt. határozat 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt megvalósításához  
kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a 
projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 
vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv 
készítése tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt 
megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés 
módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, 
valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 
vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási 
Terv készítése tárgyában 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 92/2012. (XI. 07.) Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő „Szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
projekt megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának 
előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő 
szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási 
Terv készítése tárgyában kiírt hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 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 Délvíz Zrt-t (székhely: 7754 Bóly, Alkotmány u. 57. 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 „Szennyvízcsatorna-hálózat 
és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” projekt megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés 
módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a 
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a 
vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2012. október 11-én három ajánlattevő részére került 
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2012. október 18-án 11 óráig három 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek az ajánlattevők eleget tettek, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére 
alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevő megajánlását a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az érvényes 
ajánlat részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az alábbi 
ajánlattevő minősült:  
 
Délvíz Zrt. (székhely: 7754 Bóly, Alkotmány u. 57. sz.) 
 
A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a Valid Solution Kft. 
 
„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 - bruttó 30.854.650,- Ft 
összegű – ajánlatot adó Délvíz Zrt-t (székhely: 7754 Bóly, Alkotmány u. 57.sz.) 
bízza meg. 
 

*** 
 
Pap Sándor polgármester: Fenti lezáró határozatra tekintettel javasolja a képviselő-
testületnek a Délvíz Zrt-vel a szerződés megkötését. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
93/2012. (XI. 07.) Kt. határozat 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt  
megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának  
előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő 
szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő 
Pótlási Terv készítésére szerződés megkötése a DÉLVÍZ Zrt-vel 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 
Nyárlőrincen” projekt megvalósításához kapcsolódó 
költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és 
a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő 
szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a 
vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére a DÉLVÍZ 
Zrt-vel szerződést köt. 

2.) A DÉLVÍZ Zrt-t a kivitelezési és tervezési feladatok 
elvégzéséért 24.295.000,- Ft + ÁFA – összesen 
30.854.650,- Ft - díjazás illeti meg, minimum 5%-os 
támogatás intenzitás növekedés esetén. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) Szennyvízcsatorna projekt megvalósításához kezesség vállalása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai előtt is ismeretes, hogy a 
Víziközmű Társulat a lakástakarék pénztári szerződések lejártakor juthat majd a 
szerződéses összeghez. Ezek lejárati ideje 2015-2022. év, de az önkormányzatnak a 
pénzre hamarabb van szüksége, miután 2014. 01.13-án lehet az utolsó számlát 
benyújtani a csatornázással kapcsolatban, tehát az összeget 2014-ben ki kell fizetni, 
és a projekttel 2014. 04. 30-áig el kell elszámolni. A fentiekből kitűnik, hogy nem 
lehet megvárni, míg a szerződések lejárnak, az összeget meg kell előlegezni. A 
Víziközmű Társulatnak 70 millió forint hitelt kell felvennie, mely összeg és járuléka 
erejéig az önkormányzat vállal készfizető kezességet. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. november 7. napján. 

 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy vállaljon 
készfizető kezességet a 70 millió forint Víziközmű társulati hitel felvételéhez. 
 

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

 
94/2012. (XI. 07.) Kt. határozat 
Szennyvízprojekt megvalósításához  
készfizető kezesség vállalása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

KEOP-1.2.0 kódjelű nettó 647.360.225,- Ft bekerülési 
költségű szennyvíz projekt megvalósításához a Nyárlőrinci 
Víziközmű Társulat által az OTP Bank Nyrt-től igényelendő 
– 2018. december 20-i lejáratú – víziközmű társulati 
hitelhez 70 millió Ft tőke összeg és járulékai erejéig 
készfizető kezességet vállal. 

A Képviselő-testület a készfizető kezességvállalás 
fedezeteként a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
összegek erejéig költségvetéséből forrást biztosít, illetve a 
hitel futamideje alatt a kezességet mindenkori 
költségvetésébe betervezi. 

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

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a jegyző 
ellenjegyzése mellett, hogy a víziközmű hitellel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségvállalást aláírja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: azonnal 
 
5.) A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club sportöltözőjének felújítása  
 
Pap Sándor polgármester: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és fejlesztésre” című pályázati kiíráson belül pályázni lehet 
sportlétesítmények fejlesztésére, felújítására.  

A támogatottság 100%-os. Amennyiben a sport club pályázik a támogatottságot 
100%-ban megkapja. Miután a sportpálya, az öltőző az önkormányzat tulajdona, 
kötni kell egy Együttműködési megállapodást az önkormányzat, mint tulajdonos, és a 
sport club között, hogy az önkormányzat határozott időre ingyenesen használatba 
adja a területet a sport club részére, egyben hozzájárul a pályázat benyújtásához és 
a felújítás megvalósításához.  

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. november 7. napján. 

 

A felújítási munkák között szerepel az épület szigetelése, elektromos, vizes blokk és 
burkolat felújítása, festés, mázolás, illetve egy napelemes kandelláber, mely 
megvilágítja a bejáratot.  

Miután a pályázat utófinanszírozott, és a sport club nem rendelkezik bruttó 14.500 
e/Ft-tal – mely a felújítás bekerülési költsége - az önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra, hogy a projekt előfinanszírozásához visszatérítendő támogatást biztosít.  

Javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtásának támogatását, valamint az 
Együttműködési megállapodás megkötését. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a pályázat 
benyújtását és az Együttműködési megállapodás megkötését. 
 
Hajagos Antal képviselő: Az önkormányzat által korábban felvett hiteléhez a 
sportöltöző a biztosíték, ez nem jelent akadályt a pályázatnál? 
 
Pap Sándor polgármester: Valóban a sportöltöző a biztosíték a felvett hitelhez, de 
ez nem befolyásolja a pályázat benyújtását. Ha a pályázatot pozitívan bírálják el és 
felújítják az öltözőt, azzal csak nőni fog az értéke. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy a Labdarúgó Sport Club 
pályázatot nyújtson be a sportöltöző felújítására, valamint járuljon hozzá az 
Együttműködési megállapodás aláírásához. 
 

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

 
95/2012. (XI. 07.) Kt. határozat 
Együttműködési megállapodás megkötése a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubbal 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Nyárlőrinci 

Labdarúgó Sport Club – az önkormányzati célkitűzésekkel 
megegyező fejlesztésre, rendezésre – pályázatot nyújtson 
be „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és fejlesztésre” című pályázati kiírásra. 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
projekt előfinanszírozásához 14,5 millió Ft visszatérítendő 
támogatást biztosít, a következő évi költségvetés terhére. 

3. A Képviselő-testület Együttműködési megállapodást köt a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubbal. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert az Együttműködési megállapodás 
aláírására, a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőn jegyző 

 
 

Melléklet a 95/2012. (XI. 07.) Kt. határozathoz 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 

 
Mely létrejött egyrészről 
Név:   Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Székhely:  6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 
Adószám:  15338095-2-03 
Képviseli:  Pap Sándor polgármester 

valamint  
 
Név:   Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club 
Székhely:  6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 
Képviseli:  Oláh Csaba és György Csaba alelnökök 
 
között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 
 
1./ A Club fő tevékenysége a labdarúgó szakosztály működtetése. A csapat jelenleg a 
megyei II. osztályban szerepel. Lényeges cél tehát számára az utánpótlás nevelése, a 
fiatalok bevonása a sportba.  
 
E célok megvalósítása érdekében a Club különösen az alábbi közérdekű tevékenységeket 
végzi: 

- rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények 
felkeltése, tagjainak nevelése.  

- elősegíti az iskola és az óvoda tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és 
sporttevékenységét.  

A Club mindezen tevékenységét a település egészére vonatkoztatva gyakorolja. 
 
A Club kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy működéséhez biztosítsa részére a 
nyárlőrinci 64/6 hrsz. alatti területet sportpálya és az öltöző hosszú távú üzemeltetése, 
fenntartása céljára. Az engedélyezett használattal összefüggésben az öltöző-szociális 
helyiség felújítása és a sportpálya füvesítése céljából a Club pályázatot nyújt be az FVM által 
az UMVP keretében Sportlétesítmények kialakítása, korszerűsítése programra. 
 
A Nyárlőrinc Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club (továbbiakban: Club) kérését, és pályázat benyújtási 
szándékát megtárgyalta és 95/2012. (XI. 07.) Kt. számú határozatával azt jóváhagyta. A 
határozatban foglalt előírásnak megfelelően a megállapodó felek együttműködésének 
feltételeit a jelen együttműködési megállapodásban rögzítik. 
 
2./  Az Önkormányzat a nyárlőrinci 64/6 hrsz. alatti terület használatát a jelen 
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megállapodás aláírásától kezdődő 2019. december 31-ig tartó határozott időre ingyenesen 
biztosítja a Club részére, és hozzá járul a korszerűsítési pályázat benyújtásához. 
 
3./ A használat során a Clubnak biztosítania kell, hogy a település lakossága a területet 
sportolási célra – amennyiben az nem ütközik a saját programjaival – akadálytalanul és 
ingyenesen igénybe vegye, de a pálya állapotát jelentősen rongáló tevékenységet 
megtilthatja. 
 
A Club nyilatkozik, hogy a települési szintű rendezvények megszervezéséhez a terület és az 
öltöző használatát ingyenesen biztosítja az Önkormányzat és a közreműködők részére. 
 
4./  A használatba adott terület és öltöző üzemeltetési, fenntartási munkáit a Club tagjai 
közreműködésével, és a lakosság társadalmi munkájának szervezésével látja el. Az 
üzemeltetés, fenntartás során felmerülő kiadásokat a Club fizeti. 
 
5./ Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Club a használatba adott terület és ingatlan 
(Sportpálya + Öltöző) önkormányzati célkitűzésekkel megegyező fejlesztésére, rendezésére 
pályázatot nyújtson be az FVM Sportlétesítmények kialakítása, korszerűsítése programra. 
 
6./ A projekt megvalósítása érdekében az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 
hogy a projekt előfinanszírozásához visszatérítendő támogatást biztosít. 
 
7./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra is, hogy a projekt megvalósítása során a 
Polgármesteri Hivatal szakemberei kijelölésével és biztosításával a szervezési feladatokban 
közvetlenül is részt vesz. 
 
8./ A projekt eredményeinek a támogatási rendeletben foglalt határidőig történő 
fenntartására az együttműködő felek egyetemleges kötelezettséget vállalnak. 
 
9./ Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a fejlesztési támogatásban részesülő helyi 
önkormányzat, központi költségvetési szerv közvetlenül, vagy más szervezet (pl. alapítvány, 
költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság stb.) útján közvetve a beruházás 
megvalósítására tekintettel a kivitelezést végző szervezettől vagy alvállalkozójától (pl. 
közterület-használati díj, földterület-, épület-, irodatechnikai berendezés, felvonulási terület 
bérlet, adás-vétel, végleges vagy öt éven túl visszatérítendő ideiglenes pénzeszközátadás 
stb. jogcímen) bevételhez jut, úgy az e bevétel összegére jutó arányos állami támogatást 
vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 
 
10./ Ezen megállapodás érvényben és hatályban van addig, amíg a felek azt közös céljaik 
fenntartására hatályosként ismerik el. 
11./ A megállapodásban résztvevő felek nyilatkoznak, hogy a jelen megállapodás 
értelmében, és keretein belül, annak teljesítésére kötelezettséget vállalnak. 

 
*** 

 
6.) Egyebek 
 
6.1.) Falukarácsonyi ünnepség megrendezése 
 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt évben az idei évben megrendezendő 
Falukarácsony ünnepségére nyújtottunk be pályázatot, melyen 600 e/Ft támogatást 
nyert az önkormányzat. Ebből az összegből 500 e/Ft-ot eszközvásárlásra – mint 
projektor, laptop, vetítővászon, mikrofon és hangszóró – kell költeni, 100 e/Ft 
értékben pedig bejglit kell vásárolni.  



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. november 7. napján. 

 

Ehhez az összeghez szeretnénk még 300 e/Ft-ot biztosítani, mely az Adventi 
koszorú megvásárlására, a Falukarácsony ünnepségén a hangosításra, gyertyák 
vásárlásához szükséges, valamint az ünnepség előtti szokásos vendéglátáshoz. 

Javasolja a képviselő-testületnek 300 e/Ft biztosítását a Falukarácsonyi ünnepség 
megtartásához, az általános tartalék terhére 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Falukarácsonyi 
ünnepségre 300 e/Ft támogatás biztosítását, az általános tartalék terhére. 
 

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

 
96/2012. (XI. 07.) Kt. határozat 
Falukarácsony megrendezése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi 
Adventi gyertyagyújtási ünnepségek és a december 23-án 
megrendezésre kerülő Falukarácsony ünnepségre 300 e/Ft 
támogatást biztosít, az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pap Sándor polgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el. 
 

 
A nyílt ülés 16 órakor folytatódik. 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a zárt 
ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen egy napirendi pont került megtárgyalásra a 
„Nyárlőrincért” kitüntető díj adományozása. A kitüntetésre két személyre hozott 
döntést a képviselő-testület. A részletek előkészítésére a jegyző kapott megbízást. 
 
6.2.) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 
 
Pap Sándor polgármester: Támogatási kérelem érkezett az önkormányzathoz az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesülettől. Az Egyesület a Bács-
Kiskun Megyei Mentőalapítványt kívánja támogatni, sürgősségi diagnosztikai 
eszközök beszerzésével, mely a mindennapi sürgősségi ellátásokat segítené elő.  

Javasolja a képviselő-testületnek az Egyesület 30 e/Ft-tal történő támogatását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
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Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 30 e/Ft-tal történő támogatását. 
 

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

 
98/2012. (XI. 07.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról, sürgősségi diagnosztikai eszközök 
beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb támogatások terhére biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.3.) Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ támogatása 
 
Pap Sándor polgármester: A Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Révész István plébános, püspök, 
iskolaszervező főpap születésének 150. évfordulója alkalmából rendezvénysorozatot 
szerveznek. Nevéhez fűződik többek közt a nyárlőrinci külterületi iskolák elindítása. 
Kérik, hogy a rendezvényhez és a kapcsolódó munkálatok költségeihez egy 
alkalommal járuljon hozzá az önkormányzat a résztvevők – zarándokok és a velük 
lévő szegények – ebédeltetéséhez 100 adag egytálétel elkészítésével, 
beszállításával, vagy az ennek megfelelő 50 e/Ft összeggel. 

Javasolja a képviselő-testületnek a Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ 50 e/Ft-
tal történő támogatását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Wojtyla 
Barátság Központ támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Boldog Karol Wojtyla 
Barátság Központ 50 e/Ft-tal történő támogatását, Révész István plébános, iskola 
szervező főpap 150. évfordulójára szervezett rendezvény sorozat megtartásához. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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99/2012. (XI. 07.) Kt. határozat 
Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ támogatása 
Révész István plébános, iskola szervező főpap 150. 
évfordulójára szervezett rendezvény sorozat megtartásához 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, döntött a 
Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ támogatásáról, Révész 
István plébános, iskola szervező főpap 150. évfordulójára 
szervezett rendezvény sorozat megtartásához. 

A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb támogatások terhére biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.4.) Pap Sándor polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos pályázati felhívást elfogadta. A pályázati kiírás az új 
hulladékkezelési törvényre épült, melyet a parlament elfogadott. A köztársasági elnök 
időközben megfontolásra visszaküldte a törvényt, amely előre láthatóan csak a jövő 
év tavaszán fog életbe lépni, ezért kéri a képviselő-testülettől a 86/2012. Kt. 
határozat visszavonását.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a hulladékkezelésre kiírt pályázati felhívás 86/2012. 
(X. 17.) Kt. határozatának visszavonását. 
 

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

 
100/2012. (XI. 07.) Kt. határozat 
A hulladékkezelésre kiírt pályázati felhívás 
86/2012. (X. 17.) Kt határozatának visszavonása 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
86/2012. (X. 17.) Kt. határozatával elfogadott, a 
„Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község területén 
hulladékkezelés ellátására” című pályázati felhívást 
visszavonja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 

Kmf. 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester    jegyző 


