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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 
13-án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Szappanos Renáta, Vas 

Ildikó, Forgó Istvánné, Hajagos Antal és Túri István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 

 
Pénzváltó István 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 (7) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pontok elfogadását: 
 

N a p i r e n d :  
 

1.) A temető fenntartásával és a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos 
feladatok ellátása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat Robusta Kft kérelmére 
történő módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
123/2014. (XI.13.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H a t á r o z a t  

1.) A temető fenntartásával és a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos 
feladatok ellátása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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2.) Településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat Robusta Kft kérelmére 
történő módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Egyebek 
 

1.) A temető fenntartásával és a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos 
feladatok ellátása 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a temető 
fenntartásával kapcsolatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Névtelen feljelentés érkezett az önkormányzathoz, hogy a 
T.J.K. Temetkezési Kft. - akivel szerződésünk van a temető üzemeltetésére és a 
kegyeleti közszolgáltatás ellátására - felszámolás alatt van. Telefonon tájékoztatást 
kértem a Járási Hivataltól, mivel a temető fenntartásával és üzemeltetésével 
összefüggő feladatok ellátását e hatóság ellenőrzi. Tájékoztattak, hogy a T.J.K. 
Temetkezési Kft-nek kiadott temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére 
vonatkozó engedélyt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási 
Hivatala 2014. október 8-án visszavonta.  

A mai napon hivatalosan is tájékoztatott a Járási Hivatal, hogy visszavonták a T.J.K. 
Temetkezési Kft. működési engedélyét, mert adó- és járulék fizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, a kormányrendeletben meghatározott mértékű 
vagyoni biztosítékkal folyamatosan nem rendelkezett, így az engedély kiadásának 
feltételei már nem állnak fenn, felszámolás alatt van. 

A működési engedély visszavonása azt jelenti, hogy temető üzemeltetéssel 
kapcsolatos tevékenységet nem végezhet, így az önkormányzatnak megszűnik a 
céggel kötött megállapodása.  
 
Pénzváltó István polgármester: A működési engedély visszavonása azt jelenti, 
hogy jelenleg Nyárlőrincen nincs aki temetést végezzen.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Véleménye szerint meg kellene keresni egy vállalkozót, és 
ideiglenesen megbízni – a pályázati lejárás sikeres befejezéséig – a kegyeleti 
közszolgáltatási feladatok ellátásával. 

Egyébkén Kengyel József – a T.J.K. Kft. tulajdonosának Ficsor Teréziának az 
élettársa – engedélyt kapott temetkezési tevékenység ellátására. Nyárlőrincen 
korábban Tóth László végezte a kegyeleti közszolgáltatási feladatokat, aki jelenleg a 
Dynaber Globál Kft. tagja. A képviselő-testületnek kell dönteni, hogy kivel kíván 
ideiglenesen megbízási szerződést kötni. 
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Hajagos Antal képviselő: Az önkormányzatnak jár-e valamilyen pénz visszafizetési 
kötelezettséggel, ha a szerződést felmondja? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Ilyen kötelezettséggel a szerződés felbontása nem jár, 
miután nem az önkormányzat hibájából történik a szerződés megszűnése. A cégnek 
megszüntették a működési engedélyét és nem jóhiszeműen jártak el, amikor erről 
nem tájékoztatták az önkormányzatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: A község lakossága elfogadná-e Tóth Lászlót, 
vagy van-e a képviselő-testület tagjainak esetleg más javaslata Tóth Lászlón kívül? 
 
Túri István képviselő: A település nem maradhat szolgáltató nélkül, egyetért a 
javaslattal. Az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a Dynaber Globál Kft-vel, hogy 
vállalják-e a megbízást. 
 
Vas Ildikó képviselő: A TJK. Kft. temetései szebbek és méltóságteljesebbek voltak, 
bár anyagiakban jóval megterhelőbb.  
 
Tormási Zoltán képviselő: Maximálisan egyetért Tóth László ideiglenes 
megbízásával, mely a pályázat eredményes befejezéséig tartson. 
 
Hajagos Antal képviselő: Évekkel korábban is felmerült már az urnás temetés. 
Ennek igénye egyre több, ezt is figyelembe kell majd venni. 
 
Pénzváltó István polgármester: A pályázati kiírásba ezt is bele lehet tenni, hogy 
igény merült fel urnafal kialakítására.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy – a temető 
fenntartására kiírt pályázat eredményes lezárásáig – ideiglenesen a Dynaber Globál 
Kft-t bízza meg a temető fenntartásával és a kegyeleti közszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok ellátásával. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
124/2014. (XI.13.) Kt. határozat 
Megbízás a temető fenntartásával  
kapcsolatos feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a T.J.K. Temetkezési Kft-vel – a temető 
fenntartására és a kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátására 
– kötött szerződése a működési engedély visszavonása miatt 
megszűnt. 

2.) A Képviselő-testülete – a temető fenntartására kiírt pályázat 
eredményes lezárásáig – ideiglenesen a Dynaber Globál Kft-t 
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bízza meg a temető fenntartásával és a kegyeleti 
közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásával.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző  

 
2.) Településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat Robusta Kft kérelmére 

történő módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Tóbi István a Robusta Kft. ügyvezetője újabb 
kérelemmel fordult az önkormányzat felé, településszerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat módosítása kapcsán. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 
Zayzon Jenőné jegyző: Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete 178/2013.(XI.20.) Kt. 
határozatában a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat Robusta Kft 
kérelmére történő módosításáról hozott elvi döntést. 

A döntést követően A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Eljr.) szerinti egyeztetés megkezdődött. Az egyeztetés résztvevői az 
Eljr. 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek, a megyei és a szomszédos 
települési önkormányzatok és a partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó 
14/2013.Kt. számú önkormányzati határozat szerintiek voltak. 

Az Eljr. 37. § szerinti első körös egyeztetés (tájékoztatási szakasz) eredményéről a 
képviselő-testület 2014. március 17-ei ülésén tájékoztatást kapott. A 14/2014.(III.17.) 
normatív határozatnak megfelelően a tervezés majd az egyeztetés a véleményezési 
szakasszal folytatódott. A hatályos jogszabályok szerint a módosítási tétel kiegészült 
a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében tervezett erdősítéssel.  

Az előzetes tájékoztatási szakaszban nyilatkozók az egyeztetés második körös: 
véleményezési szakaszában részletes ismertetőt kaptak. Azok, akik az Eljr. 37. § (4) 
bekezdésben megadott 21 napon belül nem válaszoltak vagy arról nyilatkoztak, hogy 
nem kívánnak részt venni az eljárásban a véleményezésből kihagyhatók voltak. 
A véleményezés felkérő levéllel indult, amelyben a módosítás ismertetőjének 
honlapon való eléréséről kaptak tájékoztatást az érintettek. Az Állami Főépítész 
kérésének megfelelően papíralapú dokumentációt is kapott. Az Eljr. 38. § (3) 
bekezdés értelmében véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül 
adhattak írásos véleményt. Az Eljr. 38. § (5) bekezdés értelmében a kifogást 
emelőnek megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai 
indokolással kell igazolni. A véleményezők észrevételeiben jogszabályon alapuló 
kifogás nem volt. A véleményeltérés tisztázására egyeztető tárgyalásra nem volt 
szükség. 
Amennyiben a településszerkezeti terv módosításra kerülne, akkor lehetne a 
telekegyesítést engedélyezni. 
 
Pénzváltó István polgármester: A mai napon Ujváry Kálmánnal megnézte a 
területet és a szóban forgó utat. Valóban elég elhagyatott, nem nagyon használják. 
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Ujváry Kálmán: A telekegyesítést a Földhivatalnál kell először kezdeményezni. A 
hivatal megkeresi az önkormányzatot, hogy szakhatósági hozzájárulását adja az 
egyesítéshez, vagy tagadja meg. Amennyiben a kérelem a településrendezési 
tervvel összhangban van, a település jegyzője megadja a szakhatósági 
hozzájárulást. Ahhoz, hogy az engedély kiadható legyen, a rendezési terv 
módosítása szükséges. 
 

Pénzváltó István polgármester: A délután folyamán azt néztük meg, hogy az út 
eladása estén az állomás minden oldalról megközelíthető lesz-e, ha a telkek 
összevonásra kerülnek.  
 

Vas Ildikó képviselő: Az önkormányzat nem jegyeztethet be szorgalmi jogot az 
útra? 
 

Ujvári Kálmán: Az önkormányzat az első szakhatósági hozzájárulását azzal a 
kikötéssel adta meg, hogy szorgalmi jogot biztosítson a vasúthoz járó személyeknek, 
de a szorgalmi jog bejegyzését a Földhivatal nem tudja elfogadni.  
 

Vas Ildikó képviselő: Nem lehet az Erdőgazdaság tulajdonában lévő útra 
bejegyeztetni a szorgalmi jogot? 
 
Ujváry Kálmán: Ezzel kapcsolatosan az Erdészettel kell felvenni a kapcsolatot. 
 
Tormási Zoltán képviselő: A problémát az jelenti, hogy az Erdőgazdaság csak a 
kezelője a területnek, a tulajdonos a Magyar Állam. Szeretné jelezni, hogy a 
környező utak rossz állapota miatt sok alkalommal csak ezt az utat tudták, tudják 
terményszállításra használni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Meg kell nézni, hogy esetleg lehetséges-e 
valamilyen más utat találni, ahol a kijárás megoldott lenne.  
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint, most van egy viszonylag elfogadható 
állapot, amennyiben ezt az utat az önkormányzat eladja, rengeteg procedúrával és 
fizetési kötelezettséggel fog járni, mire egy új utat ki tud alakítani.  
A település érdekeit figyelembe véve, nem javasolja az út eladását. 
 
Tormási Zoltán képviselő: Amennyiben az önkormányzat lemond az útról 
hozzájárulhat egy lehetetlen helyzet kialakulásához. Nem támogatja az út eladását. 
 
Vas Ildikó képviselő: A képviselő-testület már korábban is csak úgy támogatta a 
településrendezési terv módosítását, ha az út hivatalosan is útként funkcionál. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 178/2013. 
(XI:20.) Kt. határozattal indított módosítást, a kérelmező írásbeli nyilatkozata alapján 
leállítani, valamint a Robusta Kft. érdekében a rendezési terv hálózati jelentőségű 
dűlőutat érintő módosítási kérelmét elutasítani. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testlülete 
125/2014. (XI.13.) normatív határozat 
Településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 
Robusta Kft kérelmére történő módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés alapján az alábbi határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület a 178/2013. (XI:20.) Kt. határozattal indított 
módosítást, a kérelmező írásbeli nyilatkozata alapján leállítja. 

2.) A Képviselő-testület a Robusta Kft. érdekében a rendezési terv 
hálózati jelentőségű dűlőutat érintő módosítását nem tartja 
indokoltnak. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Hajagos Antal képviselő: Az előző ciklusban a képviselő-testület ülésén felvetődött, 
hogy az idei évben a Falukarácsony ünnepségén ki részesüljön a „Nyárlőrincért” 
Kitüntető Díjban. Javasolja ennek megtárgyalását. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kitüntető díj megtárgyalására zárt ülést rendel el. 

 
 
A nyílt ülés 16,15 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István 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 egy személyre hozott 
döntést a képviselő-testület. A részletek előkészítésére a jegyző kapott megbízást. 
 
 
3.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a Társulási 
megállapodás módosításához kapcsolódó anyagot megkapták. Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a Társulási megállapodás módosításának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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127/2014. (XI.13.) Kt. határozat 
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás  
Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-
menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását az 1. sz. melléklet szerint 
elfogadja.  

2.) A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának módosítását a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.sz. melléklet a 127/2014.(XI.13.) Kt. határozathoz 

 
Társulási Megállapodás 

módosítása 
 
1. A Társulási Megállapodás I. fejezet 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
3. A társulás tagjainak neve és székhelye:  
 
LAKITELEK Önkormányzata, 6065 Széchenyi krt. 48. 

- A társulásban képviseli: Lakitelek Önkormányzata polgármestere 
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata, 6032 Dózsa György u. 34. 

- A társulásban képviseli: Nyárlőrinc Község Önkormányzata polgármestere 
TISZAUG Község Önkormányzata, 6064 Rákóczi út 51. 

- A társulásban képviseli: Tiszaug Község Önkormányzata polgármestere 
 
A lakosságszámról az 1. számú melléklet rendelkezik.  
 
2. Jelen módosítás valamennyi, a társulást alkotó képviselő-testület döntéshozatalát követő 
napon lép hatályba. 
 
Z á r a d é k : 
 
A társulási megállapodás 2014. november 3. napján kelt módosítását az érintett 
önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat 
önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. 

 
*** 

 
2.sz. melléklet a 127/2014.(XI.13.) Kt. határozathoz 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 
Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) a 11/2013. számú határozattal jóváhagyott 
alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
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Az alapító okirat preambuluma a következőre módosul: 
 

Lakitelek Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata, Nyárlőrinc Községi 
Önkormányzata által alapított, többször módosított Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda 
és Bölcsőde, Egységes Óvoda–Bölcsőde és Óvoda Intézmény (korábban: Eötvös 
Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda- Bölcsőde Intézmény) Alapító Okiratának 2013. 
szeptember 12. napján kelt módosítása - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az 
államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2) bek., 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet szerinti tartalommal: 
 

1. Az Alapító Okirat 17. pontja törlésre kerül, egyidejűleg az alapító okirat 18-27. 
pontjainak számozása 17-26. pontra módosul.  

 
2. Az Alapító Okirat 19. pontja a következőre módosul: 

 
18. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110     Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120     Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladati 
091140     Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010     Óvodai intézményi étkeztetés 
096020     Iskolai intézményi étkeztetés 
104030     Gyermekek napközbeni ellátása 
109020     Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 
 

3. Az alapító okirat többi pontjai változatlan tartalommal maradnak. 
 

Záradék: 
Az alapító okiratot a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábban: Tisza 
menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás) 18/2009. számú határozatával hagyta 
jóvá és a 12/2010. számú határozatával fogadta el a  módosítást a 26/2010. számú 
határozatával és az újabb módosítást a 10/2011. számú határozatával fogadta el, a 
módosítást a 21/2011. számú határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 22/2011. 
számú határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 18/2012. számú határozatával 
fogadta el, az újabb módosítást a 11/2013. számú határozatával fogadta el, az újabb 
módosítást a ……/2014. számú határozatával fogadta el. 
 
Az alapító okiratot Lakitelek Önkormányzat Képviselő Testülete a …………………. számú 
határozatával, Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 
………………… számú határozatával fogadta el, Tiszaug Község Önkormányzatának 
Képviselő Testülete a …………………… számú határozatával fogadta el.  
 
Jelen, alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba. 

 
*** 

 
4.) A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
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Pénzváltó István polgármester: A fenti napirendi ponthoz kaptak előterjesztést a 
képviselő-testületi tagok. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
128/2014. (XI.13.) Kt. határozat 
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
6. számú módosítását a melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 128/2014.(XI.13.) Kt. határozathoz 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

6. számú módosítása 
 

1. A Társulási Megállapodás preambuluma a következőképpen módosul: 
 
„amely létrejött 

1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat (székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., 
törzskönyvi azonosítószám: 724649, törvényes képviseletében: Tiszaalpár Nagyközség 
Polgármestere), mint Tiszaalpár Önkormányzat (a továbbiakban: Tiszaalpár), 

2. Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., törzskönyvi 
azonosítószám: 724627 törvényes képviseletében: Lakitelek Nagyközség Polgármestere), 
mint Lakitelek Önkormányzata (a továbbiakban: Lakitelek),  

3. Nyárlőrinc Község Önkormányzata (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34., 
törzskönyvi azonosítószám: 724715, törvényes képviseletében: Nyárlőrinc Község 
Polgármestere), mint Nyárlőrinc Község Önkormányzata (a továbbiakban: Nyárlőrinc) 

együttesen mint társulásban együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és 
időpontban a következő feltételekkel:” 
 

2. A VI. Fejezet 4. pontja a következők szerint került módosításra: 

„A Társulás tagjainak neve és székhelye: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
A Társulásban képviseli: Tiszaalpár Nagyközség Polgármestere 
Lakitelek Önkormányzata 
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 
A Társulásban képviseli: Lakitelek Nagyközség Polgármestere 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
A Társulásban képviseli: Nyárlőrinc Község Polgármestere” 

 
Z á r a d é k : 
 
A társulási megállapodás 6. számú módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-
testületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező 
rendelkezésként fogadták el. 

 
*** 

 
5.) Egyebek 
 
5.1.) Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat költségvetése a következő 
évben csökkenni fog. Ezt a csökkenést valahogyan kompenzálni kell.  

Az önkormányzatnál eddig bevezetésre került adónemek mértéke, még a felét sem 
érik el annak, amit ki lehetne vetni. Az építményadó mértéke 560 Ft/m2, míg a 
kivethető összeg 182,1 Ft/m2, a kommunális adónál pedig 18.000,- Ft/adótárgy, a 
kivethető pedig 28,624,3 Ft/adótárgy. 
 
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint az önkormányzatnak a kommunális 
adónál lesz valamilyen szintű mozgástere. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: 2015. évtől a lakosság egyénileg köt szerződést a 
Városgazdasági Kft-vel és fizeti a szemétszállítási díjat. A kommunális adó mértékét 
– mint ahogyan korábban szó volt róla – csökkenteni kell. A következő héten 
folytatunk tárgyalást a Városgazdasági Kft-vel, és ennek tükrében tudjuk majd a 
kommunális adó mértékét meghatározni. A szemétszállításnál a 70 éven felüli 
egyedül élő személyeknél, aki 60 l-es edénnyel rendelkezik a szemétszállítási díjat 
az önkormányzatnak kell felvállalni, tehát ez is kiesést jelent. Polgármester úrral 
egyeztetve javasolja az építményadó 560 Ft/m2-ről 620 Ft/m2-re történő 
megemelését. 
 
Vas Ildikó képviselő: Az adó emelésével óvatosan kell bánni. A Maspex-Olympos 
Kft. megvásárolta a Szentkirályi Ásványvizet és ha ott kedvezőbbek a körülmények 
teljesen áttelepülhet. Ez azt jelenti, hogy az ipaűzési adótól eleshet az 
önkormányzat. A következő évben vizsgálja meg az adóemelés lehetőségét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az adóemeléssel kapcsolatos rendelet módosítását 
november 30-ig ki kell hirdetni, tehát 2015. évben már nem lehet adót emelni. 
 
Túri István képviselő: Javasolja az építményadó megemelését, és amennyiben az 
önkormányzat anyagi helyzete megengedi, csökkenteni fogjuk. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben most nem emelünk adót, 2015. 
évközben már nem lesz lehetőség az emelésre, akkor sem, ha hiányzik a 
költségvetésből. 
 
Szappanos Renáta képviselő: Véleménye szerint most nem szabad adót emelni. 
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Tormási Zoltán képviselő: Csatlakozik Túri István véleményéhez. Most emeljünk 
adót, mert felelősek vagyunk az önkormányzat működőképességéért.  
 
Pénzváltó István polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy ki ért egyet azzal, hogy 
az építményadó mértéke 560 Ft/m2-ről 620 Ft/m2-re emelkedjen. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 2 (kettő) igen szavazattal, 5 (öt) 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
129/2014. (XI.13.) Kt. határozat 
Építményadó mértékének emelése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja 
az építményadó mértékének 560 Ft/m2-ről 620 Ft/m2-re történő 
megemelését. 

 
 

Pénzváltó István polgármester: Megállapítja, hogy az adónem megemelését a 
képviselő-testület nem támogatja. 
 
 
5.2.) Pénzváltó István polgármester: Régi problémát jelent a zártkertben Skoperda 
András területén lévő betontörmelék. Amennyiben meg lehetne oldani, hogy a 
törmelék elszállításra kerüljön, a rosszabb állapotban lévő földutakat lehetne vele 
javítani. A kerékpárutat építő Mega-Sped Kft-től kért árajánlatot a törmelék 
bezúzására. 
 
Túri István képviselő: Maximálisan támogatja a javaslatot, de nem jelent akadályt, 
hogy a terület, ahol a törmelék van magánterület? 
 
Pénzváltó István polgármester: Ennek is utána kell majd járni, amennyiben az 
árajánlat elfogadható. Mindenképpen jó lenne a betontörmeléket eltüntetni. Kéri a 
képviselő-testület hozzájárulását a tárgyalások lefolytatására. 
 
A képviselő-testület a javaslatot támogatta. 
 
6.3.) Pénzváltó István polgármester: A hóeltakarítás feladatait melyik vállalkozó 
végzi? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Varga Imre vállalkozó végezte a hóeltakarítást és a 
síkosság mentesség biztosítását. 
 
Tormási Zoltán képviselő: Varga Imre dolgozói nagyon jól ismerik a külterületi 
utakat, mindenhova eltalálnak és jól végzik a dolgukat. 
 
Pénzváltó István polgármester: A hóeltakarítás feladatait tehát továbbra is Varga 
Imre vállalkozó fogja végezni. 
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Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


