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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 
28-án 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Forgó 

Istvánné, Hajagos Antal, Vas Ildikó, Túri István és Kiss Ferenc 
képviselők. 

 
Távol van: Forgó Istvánné képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsadó. 
 

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

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (6) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Az önkormányzat rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
180/2013. (XI. 28.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Az önkormányzat rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A rendelet-tervezet szerint a költségvetés 6. § (2) 
bekezdését kell módosítani, amelyben a személyi juttatások előirányzatát 10%-ról 
15%-ra emeljük. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és javasolta az 
önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 
szerint az önkormányzat 2013. 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 

14/2013. (XII. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  

TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/2013. (II. 18.) 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 2013. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő új 6. § (1) bekezdés 
rendelkezése lép: 
 
„(1) Az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljutalmazásra együttesen 

kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-
át nem haladhatja meg.” 

 
2 § 

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

*** 
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2.) Az önkormányzat rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 
 
Pap Sándor polgármester: Kérdezi a jegyző asszonyt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatosan kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni. 

Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület már döntött, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújt be szociális tűzifa vásárlására, melyhez 120 e/Ft önerőt biztosít. Az 
önkormányzat 421 e/Ft-ot nyert 49m3 puha tűzifára. A belügyminiszter rendelete 
alapján elsősorban azoknak lehet támogatást nyújtani, akik lakásfenntartási 
támogatásban részesülnek, munkanélküliek, valamint a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek családjának. Az egészségügyi és szociális bizottság azt javasolta, 
hogy minden rászoruló családja legalább 1m3 tűzifát kapjon. A rendelet 2014. január 
1-jén lép hatályba és a rászorulók személyéről az egészségügyi és szociális 
bizottság dönt. 

A kérdést az egészségügyi és szociális bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Túri István egészségügyi és szociális bizottság elnökhelyettese: Az 
egészségügyi és szociális bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendeletet. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 
szerint a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet elfogadását. 
 

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

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2013. (XII. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS SZABÁLYAIRÓL 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet célja 
 

A rendelet célja, hogy a településen élő szociálisan rászorulók részére segítséget 
nyújtson lakásuk fával történő téli fűtéséhez. 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya 
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A rendelet hatálya kiterjed Nyárlőrinc Község területén életvitelszerűen élő, a 
mindenkor hatályos Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében, és a Gyvt. 4. § (1)-(4) 
bekezdésében meghatározott személyekre. 
 

3. § 
 

Eljárási rendelkezések 
 

(1) Az ellátás iránti kérelmet írásban, erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon (1. számú melléklet) kell benyújtani Nyárlőrinc Község 
Polgármesteri Hivatalánál.  

 
(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra való jogosultság 

elbírálásához a kérelmező köteles csatolni nyilatkozatát saját és a vele egy 
háztartásban együtt lakó közeli hozzátartozók jövedelmi viszonyairól. 

 
4.§ 

 
A tűzifa támogatás jogosultsági feltételei 

 
 
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa 

biztosításához természetbeni ellátás formájában vissza nem térítendő támogatás 
nyújtható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 
fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetében 220%-át és a lakásának 
fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

 
(2) A döntés során előnyben kell részesíteni a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 
a) 33-37/C §-ában szabályozott aktív korúak ellátásában, azaz rendszeres 

szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 
b) és 38-39.§-a alapján járó lakásfenntartási támogatásban részesülő 

személyeket. 
 
(3) A döntés során előnyben kell részesíteni továbbá a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-ában szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat. 

(4) Közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni 
juttatásra. 

(5) A támogatás formája tűzifa, mennyisége háztartásonként legalább 1 m3. 

(6) A támogatás odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. 
 

5.§ 
 

Záró rendelkezések 
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(1) Ez a rendelet 2014. január 2. napján lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2014. március 31. napján hatályát veszti. 
 

*** 
 
3.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a rendelet-
módosítással kapcsolatosan tájékoztassa a testületi tagokat.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az ipaűzési adó 3. § (2) bekezdésében a „kivéve a piaci és 
vásározó kiskereskedelmet, ahol 1.000,- Ft” szövegrészt kellett hatályon kívül 
helyezni, az 1990. évi C. törvény rendelkezése folytán. Ezt a hatályon kívül helyezést 
már korábban el kellett volna végezni. 

Kéri a képviselő-testülettől a rendelet-tervezet szerint a módosítás elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Fentiekre tekintettel javasolja a képviselő-testületnek az 
iparűzési adó rendelet módosításának elfogadását a rendelet-tervezet szerint. 
 

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

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2013. (XII. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 15/2004. (XII. 20.) RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (13) bekezdésében és Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés h) pontjában biztosított felhatalmazása alapján, 
a Képviselő-testület Pénzügyi bizottsága véleményének kikérésével a helyi iparűzési 
adó (továbbiakban: Iparűzési adó) módosítására a következő rendeletet alkotja: 

1. § 
 
Az Iparűzési adó rendelet 3. § (2) bekezdésében „kivéve a piaci és vásározó 
kiskereskedelmet, ahol 1.000 Ft” szövegrész hatályát veszti. 
 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni. 

 
*** 
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Pap Sándor polgármester: A napirendi pontnak megfelelően a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási ösztöndíj-pályázatok elbírálásával kapcsolatosan zárt ülést rendel el. 
___________________________________________________________________ 
 
A nyílt ülés 16,45- kor folytatódik. 
 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a zárt 
ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására került sor. Az ösztöndíjra összesen 
16 személy pályázott, ebből 13 fő „A” típusú és 3 fő „B” típus pályázatot nyújtott be. 
Az „A” típusú pályázók közül 6 fő 5.000,- Ft, 7 fő 4.000,- Ft, míg a „B” típusú 
pályázók közül 2 fő 5.000,- Ft, 1 fő 4.000,- Ft támogatásban részesült . 
 
5.) Egyebek 
 
Pap Sándor polgármester: Dr. Holeczné Morvai Ildikó kérelemmel fordult az 
önkormányzat fele. A 028/3 hrsz.-ú tanyás ingatlannak ½ arányban, míg a 028/8 
hrsz.-ú szántó területnek 1/1 arányban tulajdonosa. Az ingatlanokat az önkormányzat 
tulajdonában lévő 028/31 hrsz.-ú földúton tudja megközelíteni. A két ingatlant 
szeretné összevonatni, melybe beleesik az önkormányzati út is, ezért ezt a területet 
teljes hosszában, vagy részben meg szeretné vásárolni.  

Amennyiben a teljes utat eladja az önkormányzat a szomszédoktól hozzájárulást kell 
kérni, de ha csak a 028/8 hrsz-ú ingatlan hosszához tartozó mintegy 64 m hosszú 
szakakasz kerülne eladásra a szomszédok részére is maradna út a bejárásra.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az értékesítés hosszadalmasabb folyamat, mivel 
jogszabályi előírások vannak, pl. értékbecslés, telekalakítás, útügyi hatósági díj 
befizetés, kérelem a Kormányhivatalhoz az út megszüntetésével kapcsolatos eljárás 
lefolytatására. 
 
Pap Sándor polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és javasolta a 028/31 hrsz-ú önkormányzati földút mintegy 64 m 
hosszúságú szakaszának eladását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 028/31 hrsz-ú 
önkormányzati út - a 028/8 hrsz-ú ingatlant érintő mintegy 64 m hosszú szakaszának 
- az eladását oly módon, hogy az ingatlan vásárlásával kapcsolatos mindennemű 
költség a vevőt terhelje. Javasolja, hogy a képviselő-testület az értékbecsléssel 
megállapított árról a későbbiekben döntsön. Felelős: Pap Sándor polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (ha) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
199/2013. (XI. 28.) Kt. határozat 
A 028/31 hrsz-ú önkormányzati 
földút értékesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen 
állást foglal az önkormányzat tulajdonában lévő 028/31 hrsz-ú 
földút - a 028/8 hrsz-ú ingatlant érintő mintegy 64 m hosszú 
szakaszának – eladásáról, a későbbiekben értékbecsléssel 
megállapított áron. 

Az önkormányzat az ingatlan átminősítésével és eladásával 
kapcsolatban semmilyen költséget nem vállal magára. 

Az eladással járó összes költséget dr. Holeczné Morvai Ildikó       
– kérelmező – viseli. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.1.) Zayzon Jenőné jegyző: A 2013. évi LXXV. törvény módosítása következtében 
2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély, és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati 
segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a 
települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia az 
önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.  

Továbbá a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat 
2014. január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe kerül át. Az önkormányzati segély iránti kérelmet, a 
beérkezést követően 15 napon belül el kell bírálni. A közgyógyellátás esetében a 
határidők öt, illetve nyolc naposak. 

Az egészségügyi és szociális bizottság ülésén felmerült a hatáskör rendezésével 
kapcsolatos kérdés. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a bizottság fel tudná vállalni 
a segélyezési kérelmek elbírását, a rövid határidőre tekintettel is, amennyiben a 
képviselő-testület a hatáskört átruházza. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a határidők rövidsége miatt az önkormányzati 
segélyezés és a méltányossági közgyógyellátás elbírálását a polgármester 
hatáskörébe adni. 
 
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint a bizottság eddig is felelősségteljesen 
látta el ezt a feladatot.  
 
Vas Ildikó képviselő: Egyetért Hajagos Antal képviselővel, de ez a feladat plusz 
adminisztrációs terhet jelentene és a bizottságra is nagyobb terhet róna, többek közt 
a határidő rövidsége miatt. 
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Pap Sándor polgármester: Ezért is javasolta, hogy ezekben az ügyekben a 
polgármester döntsön, mert így többek közt adminisztrációs terhet venne le a hivatal 
válláról. 
 
Túri István képviselő: Úgy látja, hogy jobb lenne a bizottság kezében hagyni a 
döntést, hiszen ott több személy véleményére lehet alapozni a döntésnél, így viszont 
egy ember dönt a kérdésben. Amennyiben a polgármester hatáskörébe kerülnek 
ezek a feladatok, javasolja, hogy havonta beszámoló készüljön a képviselő-testületi 
ülésre ezekről a döntésekről. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Véleménye szerint célszerűbb, ha ezeket a hatásköröket a 
polgármester látja el, mint már elhangzott egyrészt az idő rövidsége miatt, másrészt 
az adminisztrációs terhek növekedése miatt.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Szintén azon a véleményen van, hogy a 
polgármester lássa el ezeket a feladatokat. 
 
Pap Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület állásfoglalását – figyelembe 
véve a rendelet előkészítő munkáját – hogy az önkormányzati segélyezés valamint a 
méltányossági közgyógyellátás feladatainak ellátása a polgármester hatáskörébe 
kerüljön-e? 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 2 (két) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
200/2013. (XI. 28.) Kt. határozat 
Az önkormányzati segélyezés valamint a méltányossági 
közgyógyellátás hatáskörének ellátása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati rendelet előkészítése során 
a következő szempontok legyenek figyelembe véve: 

- az önkormányzati segélyezés valamint a méltányossági 
közgyógyellátás feladatainak ellátása a polgármester 
hatáskörébe kerüljön. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülés jelen szakaszát berekesztette azzal, hogy az 
ülés 17 órakor közmeghallgatással folytatódik a Művelődési Házban. 
___________________________________________________________________ 
 
(Az ülés 17 órakor a Művelődési Házban 70 fő érdeklődő jelenlétével 
közmeghallgatással folytatódik.) 
 
Pap Sándor polgármester: Köszönti a falu lakosságát, a megjelent képviselőket, 
köszönetet mond, hogy elfogadták a meghívást. 
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A következőkről kívánja tájékoztatni a megjelenteket. 

1.) Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházás jelenlegi állásáról 

2.) A Községi Önkormányzat 2013. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 
meghatározó jelentőségű eseményekről, valamint a 2014. évre előzetesen 
megfogalmazható célokról. 

 
Pap Sándor polgármester: Először a költségvetésről szeretne tájékoztatást adni, 
majd a csatorna beruházás jelenlegi állásáról, végül pedig az ez évi és a következő 
évi fejlesztésekről. 
 
2013. évre a költségvetés előirányzata 878.943 e/Ft, mely magába foglalja az 
önkormányzat és a hivatal költségvetését is. A bevételi oldalon a működési célú 
támogatás 60.994 e/Ft, a módosítás során ez 74.075 e/Ft-ra módosult és a 
háromnegyedéves teljesítés 63.024 e/Ft. A közhatalmi bevétel 115.900 e/Ft-tal volt 
tervezve, mely 116.000 e/Ft-ra lett módosítva és a teljesítés 118.597 e/Ft. Az 
intézményi működési bevétel 71.155 e/Ft-tal lett tervezve, ezt módosítottuk 71.055 
e/Ft-ra, a teljesítés pedig 117.497 e/Ft. A felhalmozási bevételek, mely a 
fejlesztéseket tartalmazza 529.270 e/Ft, a módosítás 581.787 e/Ft, a teljesítés pedig 
486.027 e/Ft. A hivatalánál a bevétel 91.565 e/Ft-tal lett tervezve, a módosítás 
92.311 e/Ft és a teljesítés 60.993 e/Ft. Amennyiben százalékos arányban nézzük ez 
85%-os teljesítést jelent. A kiadási oldalon szintén ez az összeg szerepel, miután a 
költségvetési törvény úgy szól, hogy annyi kiadást lehet tervezni, amennyi a bevétel.  

A háromnegyedévi kiadások a következőképpen alakultak. Személyi kiadások 90%-
os, a munkaadókat terhelő járulék 61%-os, a dologi kiadások nagyobb mértékben 
teljesültek, 99.597 e/Ft, melynek oka a csatorna beruházás miatti fordított Áfa 
befizetés. Az egyéb működési célú kiadások 75%, a felhalmozási célú kiadások 88%. 
A finanszírozási kiadások pedig 167.669 e/Ft. Véleménye szerint az ez évi 
költségvetés ezeknek a számoknak a tükrében tartható lesz. 

Szeretne néhány szót szólni a 2013. évi beruházásokról. A legnagyobb beruházás a 
csatornázás volt, melyet követett a piac építése, a művelődési ház felújítása, a 
romkert felújítása és elkezdődött a kerékpárút építése is.  

A csatorna beruházás végösszege 631.416.877,- Ft, mely a következőkből tevődik 
össze. Közbeszerzés első ütemben 5.650 e/Ft, második ütemben 1.950 e/Ft, 
nyilvánosság 3.489 e/Ft, projektmenedzser – aki a bonyolítást végzi – 23.650 e/Ft, a 
mérnök, műszaki ellenőr az első ütemben 12.250 e/Ft, a második ütemben 580 e/Ft, 
a jogi tevékenység 3.100 e/Ft. A támogatottság újra számolása, mely így 85%-ról 
94%-ra emelkedett 24.295 e/Ft volt. A kivitelezés első üteme 529.521.525,- Ft-ba, a 
második ütem pedig 25.431.655,- Ft-ba került. A szennyvíztisztító telephez vásárolt 
telek 1.200 e/Ft-ba került. A próbaüzem július eleje óta folyik. Eddig üzemzavart még 
nem tapasztaltak.  

Jelen pillanatban körülbelül 500 bekötés van, mely 75%-os rákötöttséget jelent. A 
vasúton túli terület csatornázása még ebben az évben befejeződik, december végén, 
január elején a próbaüzem is lezárul és meg lehet kérni az üzemeltetési vízjogi 
engedélyt is, ez után pedig szerződést lehet kötni a szolgáltatóval, mely a Bácsvíz 
Zrt. lesz.  

A következő beruházás a piac volt, melyre 12 millió forintot nyertünk és a beruházás 
összköltsége 15.927.400,- Ft volt. Nyárlőrincen ugyan nincs nagy hagyománya a 
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piacnak, de bízunk benne, hogy ez ki fog alakulni. Ezen kívül a szabadtéri 
rendezvények esetén fedett helyet tudunk biztosítani. 

A másik beruházás, mely évek óta húzódott a művelődési ház. Ennek a felújítására 
52 millió forintot nyertünk és összességében 80 millió forintba került a részbeni 
korszerűsítés és felújítás. Szeretné elmondani, hogy a szépen kialakított 
könyvtárban, mely eddig az iskola egyik tantermében volt elhelyezve, már két 
rendezvény is megtartásra került. Az egyik a könyvtár-vezetők országos 
konferenciája melyet itt tartották, a másik pedig egy előadás, melyet egy lengyel 
csoportnak tartottak. A könyvtár nem csak könyvtári funkciót lát, ez egy integrált 
közösségi és szolgáltató tér, mely többféle szolgáltatással kell rendelkezzen. Eddig a 
művelődési házban működött a Nyugdíjas Club, de a Tűzoltószertár felújításával, 
melyre pályázatot nyertük, remélhetően egy színvonalas helyet tudunk kialakítani ott, 
a nyugdíjasok számára.  

A következő beruházás is nemsokára befejeződik, ez a Romkert felújítása. Erre 
szintén pályáztunk és 8.500 e/Ft-ot nyertünk. Az önkormányzatnak az Áfa összegét 
kellett biztosítani. Reméljük, hogy egy színvonalas, szép helyet tudunk majd 
kialakítani, hiszen ott esküvőket is szoktak tartani.  

A sportöltöző felújítására beadott pályázat is nyert. Ezt a pályázatot a sport club 
nyújtotta be, így a támogatottság 100%-os volt. A megnyert pénzösszeg 9.990.000,- 
Ft. A felújítás a következő héten kezdődik el.  

Ebben az évben megkezdődik a kerékpárút építése is. Jelenleg a tulajdon szerzéssel 
vannak problémák, de remélhetően ez is rendeződik ez évben és 2014. nyarára 
befejeződik az építés. 

Ezeken kívül van még három megnyert pályázata az önkormányzatnak. Az egyik a 
tanyagondnoki szolgálatra megnyert pályázat, ahol utánfutóra, EKG gépre, 
vérnyomásmérőkre pályáztunk. A másik egy egészségügyi szűrővizsgálat, ahol a 
Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért Alapítvány pályázott, a harmadik pedig ahol 
szintén az alapítvány pályázott a Tűzoltószertár felújítása, átalakítása.  

Ezen kívül van még két beadott pályázat, melyek még nincsenek elbírálva. Az egyik 
egy energetikai pályázat, amellyel a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal 
fűtéskorszerűsítését lehetne megoldani, a mások pedig egy napelemes pályázat, 
melynek keretében az előző két épületen kívül az óvoda tetejére kerülnének fel 
napelemek. 

Ezekről szerette volna tájékoztatni a lakosságot és amennyiben van kérdés, 
szívesen válaszol rá. 
 
Varga József: Több dolgot is kérdezni szeretne. Szeretné megkérdezni, hogy a 
sporttal kapcsolatos pályázatok azok EU-s pályázatok, vagy az MLSZ által kiírt 
pályázatok-e, és hány pályázat nyert? Többször is fölvetette már, hogy környező 
településeken van üdvözlő tábla, jó lenne, ha lenne Nyárlőrincnek is.  
Nem tudja, hogy a temetőt az önkormányzat vagy vállalkozó működteti-e, de nagyon 
szép kapuja van a temetőnek, ami egy jellegtelen nagy lánccal van lezárva, 
nyilvánvalóan elromlott a zár, de akkor meg kellene csináltatni. A másik probléma, 
hogy minimum halottak napján legyen használható az illemhely, mert egyébként 
zárva van. Véleménye szerint a csatornázási beruházás nagyon rugalmasan lett 
megoldva a településen, nem okozott fennakadást. Annyit szeretne még elmondani, 
hogy véleménye szerint az önkormányzat honlapja nem működik, nem naprakész.  
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Tátrai Attila: Az önkormányzat honlapja tökéletesen működik, csak tudni kell 
használni. 
 
Pap Sándor polgármester: A Nyárlőrinci üdvözlő tábla hiánya jogos, igyekszünk 
megoldani. A temető üzemeltetője Ficsor Terézia Tiszakécskei vállalkozó. Az 
illemhellyel kapcsolatos kérés is jogos, de sajnos egy időben odajártak, ezért lett 
bezárva. A temetőkapu zárját meg fogja nézni, mert valóban nem illdomos egy 
ormótlan lánccal lezárni. Az önkormányzat honlapjára igyekszünk mindent időben 
feltenni, de bizonyos átfutási idő szükséges, például a testületi ülés jegyzőkönyvei 
akkor kerülhetnek fel, amikor már elkészültek. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az önkormányzati honlapnak elsősorban az a szerepe, 
hogy információt nyújtson a lakosságnak az önkormányzat munkájáról, közzé tegye 
a jegyzőkönyveket, rendeleteket, szabályzatokat stb. 
 
Varga József: A Művelődési Házban lévő könyvtár nyitva tartását sem lehetett 
megtalálni a honlapon. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A könyvtár nyitvatartási idejét csak a működési engedély 
kiadása után lehet megállapítani, a honlapon is csak ezután lehet szerepeltetni. A 
feltöltése jelenleg folyamatban van. 
 
Pap Sándor polgármester: Az előzőekben feltett kérdésre válaszolva, a sportkör 
három pályázatot nyert. Az ifjúsági és utánpótlás válogatott 1.400 e/Ft-ot, valamint 
kerítés felújítására 2.800 e/Ft-ot, ezek MLSZ-es pályázatok volt, és a Leaderben, 
mint már említette a sportöltöző felújítására 9.990 e/Ft-ot.  
 
Csikós Jánosné: Szeretné elmondani, hogy a Művelődési Házban a 
mozgáskorlátozotti mosdó nagyon szűk. Kocsival, vagy járókerettel nagyon nehezen 
lehet benne mozogni, főleg, ha még egy segítségnek is be kell menni a mosdóba, 
valamint a mosogatási lehetőség megoldását is szeretné kérni.  
 
Pap Sándor polgármester: Mindkét esetben próbáljuk a lehetőséget megteremteni 
a probléma megoldására. 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a lakosság 
megjelenését és mindenkinek jó egészséget kívánt. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor      Zayzon Jenőné 
távollévő polgármester helyett           jegyző 

Tormási Zoltán 
alpolgármester 


