N YÁRLŐRIN C K ÖZSÉG K ÉP VISELŐ - TESTÜLETÉNEK

NYÍLT ÜLÉSE
16. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE
(2017. NOVEMBER 6.)

Rendelet: 7/2017. - 11/2017.(XI.6.) Ör.
Határozat: 89/2017. Kt. hat.
Határozat: 93/2017. – 97/2017. 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. november
6-án 17 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri
István, Vas Ildikó és Hajagos Antal képviselők.
Távol van: Kállai-Szappanos Renáta, Forgó Istvánné képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző.
Kocsor Gáborné vezető pénzügyi-főtanácsos.
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 (5) 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.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számát szabályozó önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
3.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi
eljárásban fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
4.) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
5.) Zárt ülés
6.) Egyebek
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2017. (XI.6.) normatív határozata
Napirendi pontok elfogadása
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H

A T Á R O Z A T

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számát szabályozó önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
3.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi
eljárásban fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
4.) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester
5.) Zárt ülés
6.) Egyebek
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Pénzváltó István polgármester: A testületi tagok az előterjesztést megkapták. A
rendelet módosítást indokolja egyrészt az állami támogatások változása, másrészt a
saját hatáskörben meghozott döntések. Kéri a képviselő-testülettől a rendelet
módosítás elfogadását.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a
költségvetési rendelet-módosítás elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosításának
elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.14) rendelet módosításáról

***
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2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számát szabályozó önkormányzati rendelet megalkotása
Pénzváltó István polgármester: Feléri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg
előterjesztését.
Zayzon Jenőné jegyző: A testületi tagok a napirendi ponthoz kapcsolódó
előterjesztést megkapták. A népszavazás, népi kezdeményezés az SzMSz-ben
szerepelt. Jogszabály változás miatt a Népi kezdeményezés intézménye megszűnt.
A helyi népszavazásra önálló rendeletet alkottunk, így a helyi népszavazásra
vonatkozó rész kikerült az SzMSz-ből, ezért két rendelet elfogadásáról kell dönteni a
képviselő-testületnek. Egyrészt a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról, másrészt az SzMSz módosításáról.
Az Nsztv. 92. § ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat képviselőtestülete rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számát. Javaslom a választópolgárok számát 25%-ban
meghatározni.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról

***
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítás
elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2014. (X.27.)
és a 20/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

***
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3.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eljárásban
fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása
Pénzváltó István polgármester: Feléri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg.
Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a rendelettel
kapcsolatban célvizsgálatot végzett az önkormányzatoknál, és szakmai segítséget
nyújtott az új rendelet megalkotásához. Az új rendelet a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály, törvényességi Felügyeleti Főosztálya szakmai
segítségnyújtási szempontjai alapján került megalkotásra.
Mivel a rendelet az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról is rendelkezik, ezért a
pénzügyi bizottság véleménye szükséges.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a rendelet
elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés
szerint a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eljárásban
fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

***
4.) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet
módosítása
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület korábbi ülésén döntött, hogy a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társuláshoz fog csatlakozni, és ennek keretén belül történik majd a hulladék
elszállítása a községből. A települési hulladékkal kapcsolatos rendeletben ezt a
változást kellett átvezetni.
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Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek
tisztántartásáról szóló rendelet módosítás elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 6/2016. (VIII.8.)
és a 9/2014. (X.13.) rendelet módosításáról

***
Pénzváltó István polgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el.

A nyílt ülés 18,10 órakor folytatódik.
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a
zárt ülés eredményét.
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen az első napirendi pontban megtárgyalásra
került az első lakáshoz jutók támogatása. A képviselő-testület egy család részére
ítélt meg 400 e/Ft kamatmentes, visszafizetendő lakásvásárlási támogatást.

6.) Egyebek
6.1.) Pénzváltó István polgármester: Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület,
Kecskemét, Hajdú u. 2/a. kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Nyárlőrinc
településen és közvetlen közelében három repülőkatasztrófa is történt. Emlékművet
szeretnének felállítani a településen az elhunyt repülőgép-vezetők, név szerint Pintér
Mihály hadnagy, Jakab Imre főhadnagy és Szucsák Imre százados emlékére. Ő
róluk szeretnének megemlékezni 2018. augusztus 5-én az emlékmű felállításával a
Művelődési Ház előtti parkban.
Vas Ildikó képviselő: Támogatja az elképzelést.
Túri István képviselő: Szintén támogatja a javaslatot.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon
hozzá, hogy az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület a Nyárlőrinc településen
repülőkatasztrófát szenvedett három repülőgép-vezető – Pintér Mihály hadnagy,
Jakab Imre főhadnagy és Szucsák Imre százados - emlékére emlékművet állítson a
Művelődési Ház előtti parkban. Felelős: Pénzváltó István polgármester.
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
93/2017. (XI.6.) Kt. határozat
Lezuhant repülőgép-vezetők emlékére
emlékmű állítása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását
adja, hogy az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület Nyárlőrinc
településen repülőkatasztrófát szenvedett három repülőgép-vezető
– Pintér Mihály hadnagy, Jakab Imre főhadnagy és Szucsák Imre
százados - emlékére emlékművet állítson a Művelődési Ház előtti
parkban.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
6.2.) Zayzon Jenőné jegyző: Az önkormányzatnak két évente felül kell vizsgálnia az
esélyegyenlőségi programját. A helyi esélyegyenlőségi program 2015-ben készült el
és 2020-ig érvényes. A két év most telt le, ennek megfelelőn felülvizsgálatra került és
változtatás nélkül továbbra is hatályban marad. A HEP-et közzé kell tenni a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján.
Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint az Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatának elfogadását.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a törvényi
kötelezettségének eleget téve, a Települési Esélyegyenlőségi Programban
részletezett elvek minél szélesebb érvényesülése, és a célok hatékony
megvalósítása érdekében vizsgálja felül a település 2015-2020 évre vonatkozó
Esélyegyenlőségi Programját és állapítsa meg, hogy az változtatás nélkül továbbra is
hatályos. Javasolja, hogy a képviselő-testület rögzítse, hogy a kötelező 2 éves
felülvizsgálat után a Programban foglaltak módosítás nélkül megfelelnek a
jogszabályi követelményeknek a helyi sajátosságoknak. Javasolja hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a HEP közzétételéről a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján. Felelős: Pénzváltó István
polgármester.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
94/2017. (XI.6.) Kt. határozat
HEP felülvizsgálata és közzététele
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi
kötelezettségének eleget téve, a Települési Esélyegyenlőségi
Programban részletezett elvek minél szélesebb érvényesülése, és a
célok hatékony megvalósítása érdekében felülvizsgálta a település
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2015-2020 évre vonatkozó Esélyegyenlőségi Programját
megállapította, hogy az változtatás nélkül továbbra is hatályos.

és

A kötelező 2 éves felülvizsgálat után rögzítette, hogy a Programban
foglaltak
módosítás
nélkül
megfelelnek
a
jogszabályi
követelményeknek a helyi sajátosságoknak.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a HEP
közzétételéről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
honlapján.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Határidő: 2017. november 15.
6.3.) Pénzváltó István polgármester: Már korábban is szóba került, hogy
szeretnénk a községbe némi Karácsonyi díszkivilágítást feltenni. A Dózsa Gy. utcán
a központi park sarkától (Posta épület) az Univer boltig hat kandelláberre szeretnénk
díszkivilágítást. Ezek nagyjából 2 méter hosszúak és 60-80 cm szélesek. Ezen kívül
a Betlehemi jászolhoz és a körülötte lévő fákra is beszereznénk jégcsapokat. A
díszkivilágítást jelenleg 50%-os pályázati kedvezménnyel hirdetik és így a bekerülési
költsége 1 millió forint lenne.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a
díszkivilágítás beszerzésével.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Karácsonyi
díszkivilágítás beszerzéséhez 1 millió forint pénzösszeg biztosítását az általános
tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
95/2017. (XI.6.) Kt. határozat
Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karácsonyi
díszkivilágítás beszerzéséhez 1 millió forint pénzösszeget biztosít az
általános tartalék terhére.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
6.4.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért
Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az alapítvány
mikrobuszának üzemeltetéséhez, fenntartásához szeretnének 400.000,- Ft
támogatást kérni, a korábban biztosított 500.000,- Ft támogatáshoz.
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Zayzon Jenőné jegyző: Az újbóli támogatás odaítéléséhez határozat módosításra
van szükség. Korábban a képviselő-testület engedélyezte a 2016. évben fel nem
használt 220.587,- Ft összeg felhasználását ebben a gazdálkodási évben, valamint
biztosított már 500.000,- Ft támogatást. Támogatás úgy adható, ha a támogatási
összeg megemelésre kerül, mert a korábbi összeggel még nem számolt el.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a testületnek a támogatási összeg
megemelését 500 e/Ft-tal. A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az
állásfoglalásukat.
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslatot
támogatta.
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 27/2017. Kt.
határozat módosítását. Javasolja, hogy a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért
Alapítvány az előző évben fel nem használt 220.587,- Ft összeget a 2017.
gazdálkodási évben felhasználhatja. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Nyárlőrinc
az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 rendszámú
mikrobuszának üzemeltetési és fenntartási költségeihez, 2017. évre 900 e/Ft
támogatás nyújt, mely összeget az egyéb működési célú támogatás terhére
biztosítja, 2017. december 31-ei elszámolási kötelezettség mellett. Felelős: Pénzvált
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
96/2017. (XI.6.) Kt. határozat
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért
Alapítvány támogatása
H
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2017. Kt.
határozatát az alábbiak szerinti módosítja:
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott,
hogy a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány az
előző évben fel nem használt 220.587,- Ft összeget a 2017.
gazdálkodási évben felhasználhatja.
A Képviselő-testület a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért
Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 rendszámú mikrobuszának
üzemeltetési és fenntartási költségeihez, 2017. évre 900 e/Ft
támogatás nyújt, mely összeget az egyéb működési célú támogatás
terhére biztosítja, 2017. december 31-ei elszámolási kötelezettség
mellett.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
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6.5.) Pénzváltó István polgármester: Az óvoda bővítésével, felújításával
kapcsolatosan három cégre részére küldtünk ki ajánlattételi felhívást. A felhívásra
mindhárom ajánlattevő megtette ajánlatát. A Géczi-Szabó Kft. 3.000.000,- Ft, a
Bács-Tender Kft. 2.000.000,- Ft + Áfa, míg Weszely Tamás egyéni vállalkozó
2.250.000, + Áfa ajánlatot küldött meg részünkre.
Javasolja a legalacsonyabb ajánlatot adó Bács-Tender Kft. ajánlatának elfogadását,
és velük a szerződés megkötését.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy „A foglakoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére és bölcsődei férőhely létesítésére című
konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával –
2.000.000,- + Áfa, összesen bruttó 2.540.000,- Ft összegű árajánlata alapján – a
Bács-Tender Kft-t bízza meg. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős:
Pénzváltó István polgármester.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
97/2017. (XI.6.) Kt. határozat
„A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére,
átépítésére és bölcsődei férőhely létesítésére című konstrukcióhoz
kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátása
H
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Nyárlőrinc
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
„A
foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda
bővítésére, átépítésére és bölcsődei férőhely létesítésére című
konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok
ellátásával – 2.000.000,- + Áfa, összesen bruttó 2.540.000,- Ft
összegű árajánlata alapján – a Bács-Tender Kft-t bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett.
Felelős: Pénzváltó István polgármester
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette.

Kmf.
Pénzváltó István
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző
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