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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-
án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Vas Ildikó, Forgó Istvánné, Tormási Zoltán 

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

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos. 
 

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

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7 fő) közül (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. A napirendi pontok elfogadása előtt 
tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontok közül a 3. napirendi 
pont nem kerül megtárgyalásra. Időközben módosították a jogszabályt és a 
koncepciót 2013. október 30-ig kell elfogadni. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pontok elfogadását: 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. 
évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
68/2013. (IV. 30.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. 
évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Egyebek 
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1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselőt-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 

A napirendi pontot a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri a véleményüket. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az önkormányzat 2012. évi zárszámadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az ismertetett 
előterjesztés szerint az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadását. 
 

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

 

 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2013. (V. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a könyvvizsgáló, a Képviselő-testület 
Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

(1) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként a 1. számú, kiadási 
feladatonként a 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá: 

 
  e/Ft-ban 

Megnevezés 
 

Működési célú Felhasználási 
célú 

Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási 
főösszeg 

256.217 263.549 519.766 

Tárgyévi költségvetési bevételi 
főösszeg 

317.684 215.927 533.611 

 
(2) Az engedélyezett állományi létszám 57 fő, ebből közfoglalkoztatott 30 fő, az 

átlagos statisztikai állományi létszám 33 fő, ebből 11 fő közfoglalkoztatott. 
 

2. § 
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A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti 
megbontását az 1. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

3. § 
 

Az 1. §-ban megállapított Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételei közül az 
intézményi bevételeket a 1.1. számú melléklet tartalmazza. 
 

4. § 
 

A Képviselő-testület a 2012 évi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadási 
főösszegei forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek szerint fogadja el. 
 

5. § 
 

A 4. §-ban megállapított Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadásai közül az 
intézményi kiadásokat a 2.1. számú melléklet tartalmazza. 
 

6. § 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási 
bevételeit a 1.2. számú, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a kiadásait a 
2.2. számú mellékletek szerint fogadja el. Az EU-s támogatásokkal megvalósuló 
felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 3. számú melléklet tartalmazza. 
 

7. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványát 
16.4249 e/Ft összeggel a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
 - az önkormányzat pénzmaradványa  15.271 e/Ft 
 - a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 1.153 e/Ft 
 

8. § 
 

(1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület 2012. évben kezesség és garanciavállalással kapcsolatos 
kötelezettséget nem vállalt. 

 
9. § 

 
(1) A könyvvizsgálathoz szükséges egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés 

valamint a pénzmaradvány kimutatást a Képviselő-testület a 6., 7., és a 8. számú 
mellékletek szerint fogadja el. 

 

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

*** 
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2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentése 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testületi tagok a belső ellenőrzési 
összefoglaló jelentéssel kapcsolatos előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos 
anyag). Az elmúlt évekhez hasonlóan a belső ellenőr 2012. évben is a jogszabálynak 
és a belső szabályzatnak megfelelően ellenőrzést végzett a hivatalnál. Az 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a testületnek a zárszámadással egy időben 
kell megtárgyalni és elfogadni. 

A pénzügyi bizottság az előterjesztés megtárgyalta, kéri a véleményüket. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 2012. évi  
éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását a határozati javaslat 
alapján. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 2012. évi éves 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadását az előterjesztés szerint. 
 

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

 
69/2013. (IV. 30.) Kt határozat 
A 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési 
jelentés elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 69/2013. (IV. 30.) Kt. határozathoz 

 
2012. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata és a felügyelte alá tartozó költségvetési szerveknél 
lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a 
belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért, melyet a 49. § (3) 
bekezdés szerint a tárgyévet követő év február 15-ig megküld a jegyzőnek jóváhagyás 
végett. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a Bkr. 48. §-ban foglaltak figyelembe 
vételével állítottam össze. 
 

I. 
 

I./1./a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések 
összesítése 
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Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési terve szerint az alábbi 
ellenőrzéseket kellett elvégezni: 
 

1) Polgármesteri Hivatal parkfenntartó szervezete tevékenységének ellenőrzése. 
2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek elszámolásainak ellenőrzése. 

 
2012. évben az alábbi ellenőrzéseket végeztem: 
 

1.) Polgármesteri Hivatal parkfenntartó szervezete tevékenységének ellenőrzése. 

Az ellenőrzés tárgya: A végzett parkfenntartási tevékenység bizonylatai 
Az ellenőrzés célja: Az érvényes szabályok betartásának ellenőrzése. 
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: interjú, helyszíni ellenőrzés. 

2.) Az Önkormányzat által támogatott civil szervezetek. 

Az ellenőrzés tárgya: A támogatás bizonylatai, nyilvántartások 
Az ellenőrzés célja: Az elszámolási szabályok érvényesülésének ellenőrzése 
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: interjú, helyszíni ellenőrzés 

3.) Polgármesteri Hivatal belső szabályozottságának ellenőrzése. 

Az ellenőrzés tárgya: A hivatal belső szabályzatai 
Az ellenőrzés célja: Annak feltárása, hogy a szabályzatok aktuálisak-e 
Az ellenőrzés során alkalmazott módszer: interjú, helyszíni ellenőrzés 
 

Az elvégzett ellenőrzésekből egy ellenőrzés terven felül készült, a 2012. évre elfogadott 
revizori napok terhére. 
 
I./1./b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény mulasztása, vagy hiányosság 
gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása. 

 
Az önkormányzat által ellenőrzés alá vont intézményei tevékenységei közül egyiknél sem 
került sor a címben szereplő megállapításokra, tehát egyetlen egy ilyen jelentés sincs a 
beszámolási időszakban. 
 
I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 

bemutatása (Bkr. 48. § ab) 
 
1.) A 2012. évi belső ellenőrzési tevékenység bemutatása 
 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, valamint Tiszakécske Város Önkormányzata – 
mint gesztor – megállapodást kötött belső ellenőrzési feladatok ellátására. 

A megállapodás 2.4. pontja értelmében a belső ellenőrzési feladatokat nyolc 
önkormányzatnál és azok intézményeinél látja el. 

A nyolc önkormányzat – Tiszakécske, Lakitelek, Nyárlőrinc, Helvécia, Tiszaug, Bugac, 
Városföld, Szentkirály – határozatlan időre a belső ellenőrzési feladatok ellátására társulást 
hozott létre. 

A megállapodásukhoz az alábbi jogszabályi előírásokat vették figyelembe. 

- az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdése, 
- a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény 2. § 
- a mindenkori költségvetési törvény és annak mellékletei. 
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A társulás 2012. évben egy fő belső ellenőr alkalmazásával 95 revizori nappal ellenőrzési 
tervet készített, melyet valamennyi hivatalban végrehajtott, továbbá terven felüli 
ellenőrzéseket is végzett. 

A társulás nyolc önkormányzatának összesen 41 db. intézménye volt, azonban az elmúlt 
évek során szervezeti átalakítások történtek – intézményfenntartó társulások jöttek létre – 
melynek következtében átalakult az intézménystruktúra. Ez a körülmény azonban nem 
csökkentette a belső ellenőrzési feladatokat. 
 
2.) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a terven felüli 

ellenőrzések indokoltsága 
 
A társulás 95 revizori napjából Nyárlőrinc Önkormányzatának és intézményeinek ellenőrzése 
a napok felosztása eredményeképpen 4 revizori nap jutott, melyből 4 napot felhasználtunk 
2012. évben. 

A tervben szereplő feladatok és nem tervezett feladatok elvégzése nagymértékben segítette 
az önkormányzat és az intézményvezetői munkát, emelte a szakmunka színvonalát. 
 
3.) Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei 
 
A társulásban a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek. Az alkalmazott 1 fő belső ellenőr 
képes ütemesen és rendszeresen ellenőrzést végezni. Végzettsége megfelel a jogszabályi 
és vezetői elvárásoknak. 

A tárgyi feltételek tökéletesen megfelelők. Iroda, számítógép, ellenőrzési segédletek 
biztosítottak az ellenőrzés számára. 

Az ellenőrzésre fordítható napok számának növelését a források szűkös volta akadályozza. 
 
I./2./a.) A belső ellenőrzési tevékenység humán erőforrás ellátottsága 
 
Az I./2. fejezetben leírtakon túl tény, hogy a belső ellenőr részt vett a kötelező 
továbbképzésen. Azon felül a nem kötelező továbbképzéseken is részt vett, melyeket 
okmányok igazolnak.  

Ugyancsak a szakmai színvonalat emeli az a tény, hogy a belső ellenőr tagja a Magyar 
Számviteli Szakemberek Egyesületének, melynek révén birtokába jutnak a számviteli 
szabályok változásai, aktuális ismeretek. 

A belső ellenőr regisztrált, aki tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának. 
(BEMAFOR) 

A belső ellenőr rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4)-(5) 
bekezdéseiben előírt engedéllyel. 
 
I./2./b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 

függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. § alapján) 
 
A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének – jegyző – közvetlenül 
alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg. 
A belső ellenőr nem vesz részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásban. 
 
I./2./c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján) 
 
2012. évben az ellenőrzött területeken összeférhetetlenségi eset nem fordult elő. 
 
I./2./d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
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Az ellenőrzési időszakban tárgyévben – 2012. – nem merült fel a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban 
megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások. 
 
I./2./e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
A korábbi fejezetben leírt tárgyi és személyi feltételek pozitív minősítésén túl itt további 
pozitívumként értékelhető, hogy a belső ellenőr információ ellátottsága hiánytalan. 
 
I./2./f.) Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
Az elvégzett belső ellenőrzésekről az iratkezelési szabályoknak megfelelő, iktatott 
bizonylatok irattári nyilvántartásával teszek eleget a nyilvántartási kötelezettségnek. A 
jövőben felfektetésre kerül a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartás is.  
 
I./3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a)-c) pont) 
 
A beszámolási időszakban sem írásbeli felkérés, sem szóbeli felkérés alapján elvégzett 
tanácsadói tevékenység nem volt. Tanácsadási tevékenység a hivatal vezetőivel 
esetszerűen folytatott megbeszéléseken történt, írásba foglalás nélkül. 
 

II. 
A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 
javaslatok (Bkr. 4. § b)-a) pont) 

 
 
Az ellenőrzések fontosabb megállapításai. 
 
II./a.) Polgármesteri Hivatal parkfenntartó szervezete tevékenységének ellenőrzése 
 
Vizsgálat címe: Az önkormányzat parkfenntartó szervezete által végzett parkfenntartási 

tevékenység ellenőrzése. 

Megállapítás: A hivatal rendelkezik a munkagépek üzemeltetési szabályzatával. A parkterület 
nyilvántartásának felfektetése folyamatban van, melyet az illetékes dolgozó 
záros határidőn belül befejez. Van példa arra, hogy a gépüzemnaplóban az 
előírt szakmai igazolást elmulasztják. A parkfenntartás adminisztrációs 
feladatainak elvégzésére nagyobb figyelmet kell fordítani. 

Következtetés: A parkfenntartási tevékenységet végző szervezet elsődleges feladatának 
tekinti a produktív munkát és az adminisztrációs feladatok végzése a 
második helyre szorul. 

Javaslat: A parkfenntartási terület nyilvántartását fejezzék be. Továbbá emeljék az 
adminisztrációs munka színvonalát. 

 
II./b.) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek elszámolásának ellenőrzése 
 
Vizsgálat címe: 2011. évben támogatott civil szervezetek elszámolásának ellenőrzése. 

Megállapítás: A hivatal 2011. évben a hatályos Államháztartási törvény figyelembe vételével, 
szakszerűen végezte a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos 
feladatait. 

Következtetés: A hivatal évről-évre megköveteli az önkormányzati támogatásokkal történő 
elszámolást. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________9.

N y á r l ő r i n c , 2013. április 30. napján. 

Javaslat: A jövőben a hivatal követelje meg a kérelmezőktől az összeférhetetlenségi 
nyilatkozat csatolását a kérelemhez. 

 
II./c.) A Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak ellenőrzése 
 
Vizsgálat címe: A szabályozottság ellenőrzése 

Megállapítás: A hivatal rendelkezik az Államháztartási törvényben és a könyvvezetésről 
szóló Kormányrendeletben előírt aktuális, hatályos összes szabályzattal. 
Az ágazati szabályzatokon kívül, csak a gazdálkodással összefüggő 
szabályzatok száma 18 db. aktuális szabályzat. 

Következtetés: A hivatal különös gondossággal kezeli a szabályozottságot. 

Javaslat: A jövőben is folytatni kell ezt a helyes gyakorlatot. 
 
 
Összefoglalva a 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat, megállapítható, 
hogy Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Hivatala nagyon fontosnak tartja a belső 
ellenőrzést, ezért meg is tett mindent a szabályszerű végrehajtásért. 
 

*** 
 
3.) Egyebek 
 
3.1.) A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet 

további ellátása 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület 13 településsel együtt 2008-ban 
létrehozta a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulást. Jogszabály változást miatt – 
hogy a Társulásnak jogi személyiséggé kellene átalakulni – a 13 település úgy 
döntött, hogy megszünteti a társulást 2013. június 30-val. A testületnek fel kell 
hatalmazni a polgármestert a megszüntető okirat aláírására.  

Ezzel egy időben Dr. Kellerman Péter az Egészségügyi és Szociális Intézmények 
főigazgatója feladat átvállalással felvállalja a 13 település háziorvosi ügyeletét. Az 
önkormányzatok külön-külön kötnének szerződést az ügyelet ellátására, mely térítés 
mentes. A képviselő-testületnek ezzel kapcsolatosan is fel kell hatalmazni a 
polgármestert a feladat átadási/átvállalási szerződés aláírására.  

Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés alapján a mellékelt határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Kecskemét és 
Térsége Ügyeleti Társulás 2013. június 30-val történő megszüntetését, valamint 
hogy bízza meg az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságát a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatok ellátásával, 
és ezen okiratok aláírására hatalmazza fel a polgármestert. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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70/2013. (IV. 30.) Kt. határozat 
A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, 
az ügyelet további ellátása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2306./2013. számú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület elfogadja azt, hogy a Kecskemét és 
Térsége Ügyeleti Társulás megszűnjön 2013. június 30. 
napjával, és felkéri Pap Sándor polgármestert a határozat 
1. melléklete szerinti megszüntető okirat aláírására. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatok 
ellátására megbízza Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata egészségügyi alapellátási intézményét az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságát, és 
felkéri Pap Sándor polgármestert a határozat 2. melléklete 
szerinti feladat átadási/átvállalási szerződés aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 
1. sz. melléklet a 70/2013. (IV. 30.) Kt. határozathoz 

 
 

Megszüntető Megállapodás 
 

amely létrejött, 
 
 Ágasegyháza Község Önkormányzata (képviseli: Füredi János polgármester) 
 Ballószög Község Önkormányzata (képviseli: Katona Imre polgármester) 
 Fülöpháza Község Önkormányzata (képviseli: Balogh József polgármester)  
 Fülöpjakab Község Önkormányzata (képviseli: Csáki Béla polgármester) 
 Helvécia Község Önkormányzata (képviseli: Balogh Károly polgármester) 
 Jakabszállás Község Önkormányzata (képviseli: Szabó Mihály polgármester)   
 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Zombor Gábor 

polgármester) 
 Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester) 
 Kunbaracs Község Önkormányzata (képviseli: Tóth Ferenc polgármester) 
 Ladánybene Község Önkormányzata (képviseli: Kardos Attila polgármester) 
 Nyárlőrinc Község Önkormányzata (képviseli: Pap Sándor polgármester) 
 Orgovány Község Önkormányzata (képviseli: Dr. Lóczi Boglárka polgármester) 
 Városföld Község Önkormányzata (képviseli: Veszelka Mihály polgármester) 
  
 között (továbbiakban: társult tagok) az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 
 
Társult tagok 2008. március 1. napjával létrehozták a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 
feladatok ellátására a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulást. Tekintettel arra, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 87. §-a és 146. § (1) bekezdése értelmében a Társulás csak jogi személyként 
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működhet, és a társult tagok a feladatokra tekintettel jogi személyként nem kívánják 
működtetni, ezért a Társulás megszüntetését határozták el. 

 
1. Társult tagok a társulási megállapodás III. 5. pontjának első francia bekezdésére 

tekintettel a Társulást jogutód nélkül megszüntetik 2013. június 30. napjával. 
 
2. A társult tagok képviselő-testületeinek a Társulás megszüntetését elfogadó határozatai 

jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. 
 
3. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága a társulási megállapodás 

III.6. pontja szerinti elszámolást, valamint a Társulás vagyonáról szóló kimutatást a 
megszűnést követő 3 (három) hónapon belül elkészíti és a társult tagoknak 
elfogadásra megküldi. 

 
Jelen okirat aláírói, mint a fenti szerv alapítóinak és megszüntetőinek képviselői azt, mint 
akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 
*** 

 
2. sz. melléklet a 70/2013. (IV. 30.) Kt. határozathoz 

  
 

FELADAT ÁTADÁSI/ÁTVÁLLALÁSI    S Z E R Z Ő D É S 
 
 
mely létrejött egyrészről Nyárlőrinc Önkormányzata, mint feladatot átadó önkormányzat 
(továbbiakban: Önkormányzat) 

 képviseli:    Pap Sándor polgármester 
 címe:     6032 Nyárlőrinc Dózsa Gy. u. 34. 
 adószáma:    15338253-2-03 
 KSH száma:    23056 
 telefon:    06/76/589-019 
 fax:     06/76/589-008 
 
másrészről az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi 
Tudományegyetem Háziorvosi Oktatóközpontja, mint szolgáltató (továbbiakban: 
Szolgáltató) 

 képviseli: Dr. Kellermann Péter főigazgató főorvos 
 címe: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 
 adószáma: 
 KSH száma: 
 telefon: 
 fax: 
 
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint. 
 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv. 152. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatai közül a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatok 
ellátására megbízza Szolgáltatót, Szolgáltató pedig vállalja e feladatok 
megszervezését és a mindenkori jogszabályok szerinti ellátását. 

 
2. Szolgáltató működteti az 1. pont szerinti ügyeletet és ellátja az ügyelethez 
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kapcsolódó feladatokat határozatlan időre az Önkormányzat számára a rá 
vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, illetve szakmai és etikai normák szerint.  
 

3. Az ügyeleti rendelési idő alatt Szolgáltató a hatályos jogszabályokban foglalt 
feladatokat köteles ellátni. 
 

4. Szolgáltató teljesíti valamennyi, a szerződés tárgyát képező szolgáltatáshoz a 
mindenkor hatályos jogszabályok értelmében kapcsolódó adatszolgáltatási 
kötelezettséget. 

     Szolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
szolgálatok számára előírt nyilvántartásokat vezetni, azokat a jogszabályok 
betartásával az Önkormányzat számára bemutatni.  

 
5. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki. 
 

 
Önkormányzat részéről kapcsolattartó: Zayzon Jenőné 
beosztása       : jegyző 
elérhetősége       : 06/76/589-019 

 
Szolgáltató részéről kapcsolattartó: 
beosztása: 
elérhetősége: 
 

A kapcsolattartó személyének változásáról a felek írásban kötelesek értesíteni egymást. 
 

6. A szerződés hatálybalépésének napjától a háziorvosi ügyeleti ellátást Szolgáltató 
működteti az egészségbiztosítási finanszírozás terhére, a hatályos jogszabályi 
előírások és szakmai szabályok betartásával. 
 

7. A Szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásért jogosult az 
egészségbiztosítási finanszírozás közvetlen igénylésére és igénybe vételére.  
 

8. Az Önkormányzat joga az átadott feladat ellenőrzése, szakmai hiba, hiányosság 
gyanúja esetén az illetékes szerv felé jelentést tenni, etikai ügyben az orvosi kamara 
állásfoglalását kérni. 
 

9. Jelen szerződést a felek írásban mondhatják fel a megállapodás által érintett 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet folyamatos biztosítása és a megállapodással 
érintett jogok és kötelezettségek körültekintő érvényesítése mellett. A felmondási idő 
2 hónapnál kevesebb nem lehet.  

 
10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó, esetleges vitás 

kérdéseket egymás között, elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben vitás kérdéseiket egyeztetés útján rendezni nem tudják, úgy kikötik 
hatáskörtől függően a Kecskeméti Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az illetékes megyei kormányhivatal 

népegészségügyi szakigazgatási szerve által ügyeleti ellátására kiadott jogerős 
működési engedély. 
 

Ezt a megállapodást aláíró felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt aláírták. 
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3.2.) Zayzon Jenőné jegyző: Egy képviselő és két bizottsági kültag 2012. évben 
nem vette fel a tiszteletdíját azzal a céllal, hogy az összeget civil szervezetet vagy 
alapítvány használja fel. 

A felhasználható összeg 172.800 Ft, mely összeg pénzmaradványként szerepel. Az 
összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönthet.  
 
Vas Ildikó képviselő: Javasolja, hogy 32.400,- Ft-tal az Egészséges Ifjúságért 
Alapítványt támogassa a képviselő-testület. 
 
Túri István képviselő: Javasolja, hogy 140.400,- Ft-tal a Nyárlőrinci Labdarúgó 
Sport Clubot támogassa a képviselő-testület. 
 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben egyéb javaslat nincs, javasolja a képviselő-
testületnek az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 32.400,- Ft-tal valamint a Nyárlőrinci 
Labdarúgó Sport Club 140.400,- Ft-tal történő támogatását, mely támogatás 
felhasználásával 2013. december 31-ig kell elszámolni. 
 

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

 
71/2013. (IV. 30.) Kt. határozat 
Képviselők tiszteletdíjának felosztása 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. 
évben fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött 
pénzmaradványt támogatásként a következőképpen ossza el:  

 1.) Egészséges Ifjúságért Alapítvány   32.400,- Ft, 
 2.) Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club 140.400,- Ft. 

A támogatások felhasználásával 2013. december 31-ig írásbeli 
jelentéssel el kell számolni. Az elszámolás elmaradása esetén 
újabb támogatás nem adható. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.3.) Pap Sándor polgármester: A Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Fogasy Gergő judózó részére, 
eredményeire tekintettel a képviselő-testület az elmúlt évben is nyújtott támogatást, 
ezért most is javasolja a képviselő-testületnek a Sportegyesület 40 e/Ft-tal történő 
támogatását. 

A kérelmet a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a Jigoro Kano Judo 
Sportegyesület 40 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Jigoro Kano Judo 
Sportegyesület 40 e/Ft-tal történő támogatását az egyéb támogatások terhére, és 
hogy a támogatással 2013. december 31-ig számoljon el. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
72/2013. (IV. 30.) Kt. határozat 
Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Jigoro Kano Judo Sportegyesület támogatásáról.  

A támogatás mértéke 40 e/Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb támogatások terhére biztosítja. 

A támogatási összeggel 2013. december 31-ig kell elszámolni.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.4.) Pap Sándor polgármester: Pályázatot lehet benyújtani a LEADER keretében 
Nyugdíjas Ház kialakítására. A pályázatot a Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért 
Alapítvány nyújtaná be, így 100 %-ban támogatott lenne a pályázat. A testületi tagok 
előtt ismeretes, hogy a Tűzoltószertár épületéből szerettünk volna egy ilyen jellegű 
házat kialakítani és ezért a terveket is elkészíttettük. Az épületre kiadott építési 
engedély lejárt, így meg kell újíttatni.  

Bognár István tervező úr vállalta, hogy bruttó 163.593,- Ft összegért a terveket 
átnézi, és eljár a megfelelő hatóságoknál az engedéllyel kapcsolatban. A pályázat 
benyújtásakor ugyan még érvényes építési engedéllyel nem rendelkeznénk, de az 
eljárás már folyamatban lenne. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri a véleményüket. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
Tűzoltószertár építési terveinek felülvizsgálatát és Bognár István tervező megbízását 
bruttó 163.593,- Ft díjazás ellenében. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tűzoltószertár 
építési terveinek felülvizsgálatával és a hatóságoknál történő ezzel kapcsolatos 
ügyintézéssel Bognár István tervezőt megbízni bruttó 163.593,- Ft díjazás ellenében. 
 

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

 
73/2013. (IV. 30.) Kt. határozat 
Bognár István tervező megbízása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Tűzoltószertár építési terveinek felülvizsgálatáról, pályázat 
benyújtásához. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________15.

N y á r l ő r i n c , 2013. április 30. napján. 

A Képviselő-testület felkéri Bognár István tervezőt, a tervek 
felülvizsgálatára és a hatóságoknál történő ezzel kapcsolatos 
ügyintézésre. 

A tervező a feladatok ellátását bruttó 163.593,- Ft díjazás 
ellenében vállalja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


