N YÁRLŐRIN C K ÖZSÉG K ÉP VISELŐ - TESTÜLETÉNEK

NYÍLT ÜLÉSE
7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE
(2017. MÁJUS 25.)

Rendeletek: 3/2017. – 5/2017. (V.26.) Ör. rendelet
Határozat: 46/2017. - 56/2017. Kt. hat.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről
__________________________________________________________________________________________

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május
25-én 17,30 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester,
Kállai-Szappanos Renáta, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, Túri István és
Hajagos Antal képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző,
Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos,
Dékányné Horváth Judit családsegítő.
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 pont elfogadását:
N a p i r e n d :
1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályai
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
4.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016.
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
5.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi
ellátásáról
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
6.) Egyebek
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2017. (V.25.) normatív határozata
Napirendi pontok elfogadása
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1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályai
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
4.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016.
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
5.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi
ellátásáról
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
6.) Egyebek
1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályai
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyző asszonyt, hogy a
napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg.
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. A
szennyvízcsatorna projekt megvalósításával a teljes településre nézve biztosításra
került a lakosság részére a szennyvízcsatornára történő rákötés lehetősége. A
települési önkormányzat
köteles
gondoskodni a
településen
található
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatási tevékenységet rendeletben kell szabályozni. Nyárlőrinc településen
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására a Városföldi
Csontos és Fia Kft-t bízná meg, a rendelet-tervezet szerint.
Kéri a képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta,
kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a rendelettervezet elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a nem közművel
összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
szóló rendelet előterjesztés szerinti elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól
***
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Pénzváltó István polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot a testület
tagjai megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Javasolja a képviselőtestületnek a rendelet módosítás elfogadását.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a költségvetési
rendelet módosítását elfogadásra javasolta.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint az önkormányzat költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 1/2016.(II.19.) rendelet módosításáról
***
3. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Pénzváltó István polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a
testület tagjai megkapták. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy mint az
előterjesztésből is látható, az önkormányzat anyagilag stabil, jó évet zár.
Természetesen ez annak is köszönhető, hogy az adófizetők is jól teljesítettek.
Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának
elfogadását. A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az
állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta
az önkormányzat 2016. évi zárszámadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadását.

________________________________________________________________________
N y á r l ő r i n c , 2017. május 25. napján

4.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről
__________________________________________________________________________________________

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
***
4.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016.
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyző asszonyt, hogy
tegye meg előterjesztését.
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. Törvényi
előírás, hogy az önkormányzatnak belső ellenőrt kell foglalkoztatni, akinek éves
szinten el kell készítenie az összefoglaló jelentését, melyet a zárszámadáskor kell
elfogadnia a testületnek. A belső ellenőr feladatát megbízási szerződés keretében
látja el. Javasolja a 2016. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta,
kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a belső ellenőrzési
jelentést elfogadásra javasolta.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, az
Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső
ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentésének az előterjesztés szerinti elfogadását.
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
47/2017. (V.25.) Kt. határozat
A 2016. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó
István polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló
összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
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5.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi
ellátásáról
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyző asszonyt, hogy
tegye meg előterjesztését.
Zayzon Jenőné jegyző: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok előző évi
ellátásáról minden évben május 31-éig beszámolót kell készíteni. A képviselőtestületi tagok a részletes írásos beszámolót megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem
kíván élni.
Pénzváltó István polgármester: Horváthné Dékány Judit családsegítő kíván-e
szóbeli kiegészítéssel élni?
Horváthné Dékány Judit családsegítő: Szeretné elmondani, hogy 2016. januárjától
megváltozott a gyermekvédelmi törvény és az elmúlt évben már ez alapján kellett
dolgozni, amely nem volt könnyű, mert csak áprilisban kapták meg hozzá az írásos
szakmai anyagot.
Ki szeretné emelni, hogy a 2016-os évben öt bántalmazási ügy volt, mely szokatlan,
ugyanis 7-8 éve ilyen nem fordult elő a községben.
Annyit szeretne még megemlíteni, hogy nagy sikere van a ruhabörzének, melyet
adomány ruhákból tartanak. Nagyon sok az érdeklődő.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2016. évi értékelés elfogadását.
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2017. (V.25.) Kt. határozat
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgálat 2016. évi munkájáról
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2016. évi értékelést
megtárgyalta, és elfogadta.
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző
Határidő: 2017. május 31.
6. Egyebek
6.1.) Pénzváltó István polgármester: Temetkezési vállalkozó elküldte a 2016. évre
vonatkozó beszámolóját, melyet a képviselő-testület tagjai megkaptak.
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Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja a képviselő-testületnek a Himalája
Blue Kft. – temetkezési vállalat – 2016. évi beszámolójának elfogadását. Felelős:
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2017. (V.25.) Kt. határozat
Himalája Blue Kft. – temetkezési vállalat –
beszámolójának elfogadása
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Himalája
Blue Kft. – temetkezési vállalat – 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
6.2.)
Pénzváltó
István
polgármester:
A
Kecskeméti
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság megküldte a 2016. évi beszámolóját, melyet a testület tagjai
szintén megkaptak.
Javasolja a képviselő-testületnek, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi beszámolójának elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
50/2017. (V.25.) Kt. határozat
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi beszámolójának elfogadása
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
6.3.) Zayzon Jenőné jegyző: Azoknak a képviselőknek, akik az elmúlt évben
tiszteletdíjukról lemondtak, a zárszámadás elfogadása után nyilatkozniuk kell annak
felhasználásáról. A 2016. évi tiszteletdíját két képviselő, a pénzügyi és az
egészségügyi bizottság elnöke, valamint az egészségügyi bizottság egyik kültagja
nem vette fel azzal a céllal, hogy az összeggel civil szervezetet vagy alapítványt
szeretne támogatni.
A felhasználható összeg 431.500,- Ft, mely összeg pénzmaradványként szerepel. Az
összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönthet.
________________________________________________________________________
N y á r l ő r i n c , 2017. május 25. napján

7.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről
__________________________________________________________________________________________

Az egészségügyi bizottság kültagja úgy nyilatkozott, hogy a
tiszteletdíjával a Nyárlőrinci játszótér megépülését kívánja támogatni.

48.500,- Ft

Az egészségügyi bizottság elnöke 191.500,- Ft-os tiszteletdíjával valamint a
pénzügyi bizottság elnöke 191.500,- Ft-os tiszteletdíjával szintén a játszótér
megépülését kívánják támogatni.
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta,
kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a támogatási
javaslatokkal egyetértett.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2016.
évben fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött pénzmaradvánnyal,
431.500,- Ft-tal a Nyárlőrinci játszótér megépítését támogassa. Javasolja, hogy a
támogatás felhasználásával 2017. december 31-ig írásbeli jelentéssel számoljanak
el. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elszámolás elmaradása esetén újabb
támogatást ne adjon. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
51/2017. (V.25.) Kt. határozat
Képviselők tiszteletdíjának felosztása
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben
fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött pénzmaradvánnyal,
431.500,- Ft-tal a Nyárlőrinci játszótér megépítését támogatja.
A támogatás felhasználásával 2017. december 31-ig írásbeli
jelentéssel el kell számolni. Az elszámolás elmaradása esetén újabb
támogatás nem adható.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
6.4.) Zayzon Jenőné jegyző: A Polgármesteri Hivatal távbeszélő rendszere már 15
éves. A rendszer felújításra, bővítésre szorul. Takács Balázs vállalkozó adott
árajánlatot az alközpont fejlesztésére, mely 422.402,- Ft és kettő év garanciát vállal
az elkészült munkára. Javasolja az összeg biztosítását, az alközpont fejlesztéséhez.
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta,
kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal
egyetértett.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a Polgármesteri
Hivatal távbeszélő rendszer alközpontjának fejlesztéséhez – Takács Balázs
vállalkozó árajánlata alapján – bruttó 422.402,- Ft összeget biztosítson, az
önkormányzat általános tartaléka terhére. 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:
52/2017. (V.25.) Kt. határozat
Polgármesteri Hivatalban távbeszélő rendszer
alközpontjának fejlesztése
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Polgármesteri
Hivatal
távbeszélő
rendszer
alközpontjának
fejlesztéséhez – Takács Balázs vállalkozó árajánlata alapján – bruttó
422.402,- Ft összeget biztosít, az önkormányzat általános tartaléka
terhére.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Határidő: azonnal
6.5.) Pénzváltó István polgármester: A testületi tagok megkapták a napirendi
ponthoz kapcsolódó anyagot. Megkereste Kecskemét Megyei Jogú Város
alpolgármestere, hogy csatlakozzon a Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata által vezetett, a KEHOP 3.2.1. jelű, a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű projekt érdekében létrejövő konzorciumhoz.
Mint az előterjesztésből is kitűnik a konzorciumi tagság által megvalósítani kívánt
projekt biztosítaná, hogy a hulladék a későbbiekben minden esetben elszállításra
kerüljön. Javasolja a konzorciumban való részvételt.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata által vezetett, a KEHOP 3.2.1. jelű, a „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű projekt érdekében létrejövő konzorciumhoz. Felelős: Pénzváltó István
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
53/2017. (V.25.) Kt. határozat
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által vezetett
- a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatos konzorciumhoz történő csatlakozás
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni
kíván a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által
vezetett, a KEHOP 3.2.1. jelű, a „Komplex hulladékgazdálkodási
________________________________________________________________________
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rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel
az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű projekt érdekében létrejövő konzorciumhoz.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
6.6.) Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat ajánlattételi felhívást tett
közzé az Imaház bővítése, felújítása és akadálymentesítése tárgyú projekthez
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására. Az ajánlatkérést három
ajánlattevőnek küldtük meg és mindhárman megküldték ajánlatukat. Szölgyén Péter
bruttó 900.000,- Ft-os, a Konstrum-Plan Mérnöki Iroda bruttó 1.270.000,- Ft-os míg a
Tér-Forma Építész Stúdió Kft. bruttó 1.143.000,- Ft-os ajánlatot adott. Javasolja a
képviselő-testületnek a legalacsonyabb ajánlatot adó Szölgyén Péter megbízását a
műszaki ellenőri feladatok ellátásával.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci Imaházának
bővítése, felújítása és akadálymentesítése tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátásával – bruttó 900.000,- Ft összegű árajánlata alapján –
Szölgyén Pétert bízza meg. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a
polgármestert a szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős:
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
54/2017. (V.25.) Kt. határozat
Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci
Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése projekttel
kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a LakitelekNyárlőrinc
Református
Társegyházközség
Nyárlőrinci
Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése tárgyú
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával
– bruttó 900.000,- Ft összegű árajánlata alapján – Szölgyén Pétert
bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Határidő: azonnal

________________________________________________________________________
N y á r l ő r i n c , 2017. május 25. napján

10.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről
__________________________________________________________________________________________

6.7.) Zayzon Jenőné jegyző: Külterületi földutakra beadott pályázat kapcsán a
képviselő-testület két határozatot is hozott. A 4/2017. számú határozatban kértük a
0134, a 0139/1, a 0139/2, a 0139/3 hrsz-ú külterületi földutak térítés mentes
önkormányzati tulajdonba történő átadást, míg a 19/2017. számú határozatában 30
Ft/m2-es áron az önkormányzat megvásárolná a területeket. Dr. Csernus Tibor
ügyvéd úr - akit a képviselő-testület megbízott, hogy járjon el a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelőnél az ingatlanok tulajdonjogának rendezésében - olyan tájékoztatást
adott, hogy a fent megjelölt utakat a Magyar Állam körülbelül 10 millió forintért adná
át az önkormányzatnak.
Dr. Csernus Tibor javasolta, hogy kérje az önkormányzat az 1988. évi I. törvény 32. §
(3) bekezdése alapján az országos közutak helyi közúttá történő nyilvánítását és
ezzel egyidejűleg térítés nélküli önkormányzati tulajdonba történő adását.
Fentiekre tekintettel a testületnek a 4/2017. számú határozatát módosítani, míg a
19/2017. számú határozatát vissza kellene vonni és az új határozatban a törvényre
hivatkozva kérni az országos közutak helyi közúttá történő nyilvánítását és ezzel
egyidejűleg térítés nélküli önkormányzati tulajdonba történő átadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a 19/2017.
számú határozatát – amely a 0134, a 0139/1, a 0139/2, a 0139/3 hrsz-ú országos
közutak megvásárlására irányul - visszavonja, a 4/2017. számú határozatát pedig az
alábbiak szerint módosítsa. Javasolja, hogy a képviselő-testület a 1988. évi I. törvény
32. § (3) bekezdése alapján kezdeményezi a 0134, a 0139/1, a 0139/2, a 0139/3
hrsz-ú országos közutak helyi közúttá történő nyilvánítását és ezzel egyidejűleg
térítés nélküli önkormányzati tulajdonba történő adását. Javasolja, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnél járjon el a fenti ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele ügyében és a
szükséges szerződéseket kösse meg és a jognyilatkozatokat tegye meg. Felelős:
Pénzváltó István polgármester.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
55/2017. (V.25.) Kt. határozat
A 0134, a 0139/1, a 0139/2, a 0139/3 hrsz-ú országos
közutak önkormányzati tulajdonba vétele és helyi
közúttá történő átminősítése
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2017.
számú határozatát – amely a 0134, a 0139/1, a 0139/2, a 0139/3
________________________________________________________________________
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hrsz-ú országos közutak megvásárlására irányul - visszavonja, a
4/2017. számú határozatát pedig az alábbiak szerint módosítja:
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1988. évi
I. törvény 32. § (3) bekezdése alapján kezdeményezi a 0134, a
0139/1, a 0139/2, a 0139/3 hrsz-ú országos közutak helyi közúttá
történő nyilvánítását és ezzel egyidejűleg térítés nélküli
önkormányzati tulajdonba történő adását.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél járjon el a fenti ingatlanok
önkormányzati tulajdonba vétele ügyében és a szükséges
szerződéseket kösse meg és a jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Határidő: azonnal
6.8.) Pénzváltó István polgármester: Az előző években a képviselő-testület az
ötven illetve a hatvan éves pedagógusi munkájáért nyugdíjas pedagógusokat
pénzbeni juttatásban részesített. Gulyás Endre nyárlőrinci nyugdíjas pedagógus
ötven éves pedagógusi munkájáért aranydiplomás oklevélben részesült. Javasolja
Gulyás Endre részére 50.000,- Ft, pénzbeni juttatás biztosítását.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a javaslattal.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Gulyás
Endrét – aranydiplomást - ötven éves pedagógusi munkájáért 50.000,- Ft pénzbeni
juttatásban részesítse, az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
56/2017. (V.25.) Kt. határozat
Gulyás Endre pedagógus pénzbeni
juttatásban való részesítése
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gulyás Endrét
– aranydiplomást - ötven éves pedagógusi munkájáért 50.000,- Ft
pénzbeni juttatásban részesíti, az általános tartalék terhére.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
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Pénzváltó István polgármester: Szó szerint felolvasta a Római Katolikus Egyház
plébánosa, Ágoston atya levélét, melyben köszönetet mond a nyárlőrinci Római
Katolikus Plébánia és egyházközség nevében a Római Katolikus Templom belső
terének felújításához nyújtott pénzbeli támogatásért. Az Atya a képviselők
munkájára, életükre, családjaikra Isten áldását kérte.

Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette.

Pénzváltó István
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

________________________________________________________________________
N y á r l ő r i n c , 2017. május 25. napján

13.

