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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 
12-én 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Hajagos Antal, Vas Ildikó és Kállai-Szappanos Renáta 
képviselők. 

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

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-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 (6) 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 Község Települési arculati kézikönyvének elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

2.) Nyárlőrinc Község településképének védelméről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

3.) A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú országos közutak helyi közúttá történő 
átminősítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

4.) Az Önkormányzat vártható fizetési kötelezettségei a költségvetési évet 
követő három évre 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

5.) Fogászati alapellátáshoz történő hozzájárulás 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
16/2019. (III.12) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Települési arculati kézikönyvének elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

2.) Nyárlőrinc Község településképének védelméről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

3.) A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú országos közutak helyi közúttá történő 
átminősítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

4.) Az Önkormányzat vártható fizetési kötelezettségei a költségvetési évet 
követő három évre 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

5.) Fogászati alapellátáshoz történő hozzájárulás 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.) Nyárlőrinc Község Települési arculati kézikönyvének elfogadása 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszönti a testületi ülésen Szilberhorn Erzsébet 
tervezőnőt, aki az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet elkészítette. 
Felkéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan adjon tájékoztatást a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Szilberhorn Erzsébet tervezőnő: Köszönti a testület tagjait és köszöni a meghívást. 
A települési arculati kézikönyv A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény alapszik, ami kimondja, hogy a Helyi Építészi Szabályzatból (HÉSZ) a 
településképi előírásokat ki kell venni és az önkormányzatnak nem a HÉSZ-be, 
hanem egy önálló településképi rendeletben kell a településképpel összefüggő, a 
település védelmével kapcsolatos rendelkezéseket meghozni. A településképi 
rendelet megalapozását szolgálja a települési arculati kézikönyv, melyet határozattal 
kell jóváhagyni.  

A településképi arculati kézikönyv felhívja a figyelmet a település értékeire, 
sajátosságaira. Eddig a helyi értékek védelme a HÉSZ egyik fejezetében volt 
található, de ezt most a településképi rendeletbe kell áthelyezni. Az arculati 
kézikönyv és a rendelet elfogadását egyeztetések előzték meg, mely egyeztetések 
után fogadhatja el a testület az arculati kézikönyvet és a rendeletet.  

A településképi rendelethez kapcsolódóan szót kell ejtenünk az engedély nélkül 
megépülő családi házakról. Mivel a családi ház építése nem engedélyköteles, így 
településképi véleményezés alá sem esik, de mivel ez egy lényeges építési 
mennyiség Nyárlőrincen és másutt is, és hogy a hivatal tudomást szerezzen az 
építésről, ezért került bele a rendeletbe a szakmai konzultáció. A szakmai 
konzultáció azt jelenti, hogy az építtető bejön a hivatalba és formális tájékoztatást 
kap, hogy építhet vagy sem. Az építtetőnek fel kell hívni a figyelmét a HÉSZ-be és a 
településképi rendeletbe található szabályozásokra, hiszen ezeket be kell tartania 
ahhoz, hogy a későbbiekben a Járási Hivatal megadja a használatba vételi 
engedélyt. Amennyiben az építtető nem jön be szakmai konzultációra nem 
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szankcionálható. A jogszabály azt mondja, hogy ha lenne településképi 
véleményezési eljárás, akkor megkövetelhető az, amit a szakmai konzultáción 
hallott, de mivel itt az az eljárás nincs, az építtető saját érdeke, hogy a szakmai 
konzultáción részt vegyen. 

Amiről még szót kell ejteni az a reklámok és reklámhordozók elhelyezése. A központi 
előírások mind a településképi törvényben, mind a reklámok elhelyezésére 
vonatkozó kormányrendeletben olyan mértékig beszabályozottak, hogy gyakorlatilag 
az önkormányzatnak itt nincs mozgástere, mert ezek magasabb jogszabályok 
szabályozzák. A közérdekű tájékoztatás megengedett, egyéként meglehetősen 
korlátozott az új reklámok elhelyezése. 

El kell még mondani, hogy a rendelet mellékletei a helyi védett épületeket 
tartalmazzák. Amennyiben a képviselő-testület a rendeletet így fogadja el, a jegyző 
asszonynak 15 napon belül be kell jegyeztetnie a tulajdoni lapra a helyi védettség 
tényét. 

A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatosan 
ennyit szeretett volna elmondani. Köszöni a figyelmet. 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. A tervezőnő mind az 
első, mind a második napirendi pontot érintette tájékoztatásában. A képviselők a 
napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket megkapták. Van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? 
 
Hajagos Antal képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy a Vadvirág utca végében 
álló mobil torony működését – az új rendelet tükrében – nem lehet megszüntetni? 
 
Szilberhorn Erzsébet tervezőnő: Véleménye szerint ilyen jellegű korlátozás a 
rendeletben, hogy hírközlési tornyot nem lehet elhelyezni nincsen. A korlátozás csak 
a reklámokra vonatkozik. A terület, ahol a torony áll az önkormányzaté, tehát ebben 
a kérdésben az önkormányzat tehet lépéseket. 
 
Pénzváltó István polgármester: A torony üzemeltetőjével az önkormányzat kötött 
hosszabb távra szerződést, melynek lejártakor nem köteles meghosszabbítani a 
bérletet, azonban úgy tudja, hogy hírközlési berendezések elhelyezésébe, tehát hogy 
hova kerül, az önkormányzatnak nincs bele szólása. 
 
Vas Ildikó képviselő: Kérdezni szeretné, hogy a családi ház jellegére van-e 
valamilyen előírás? Tehát lehet építeni amerikai típusú házat is? 
 
Szilberhorn Erzsébet tervezőnő: Ilyen jellegű előírást, behatárolást a rendelet nem 
tartalmaz. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a képviselő-testület tagjainak több 
kérése, hozzászólása nincs, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el a településképi arculati kézikönyvet. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2019. (III.12) normatív határozata 
Településképi arculati kézikönyv elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a településképi 
arculati kézikönyvet. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

2.) Nyárlőrinc Község településképének védelméről szóló rendelet megalkotása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület a Településképi Arculati 
kézikönyvet határozattal elfogadta. Ezt követően lehet a Településkép védelméről 
szóló rendeletet elfogadni. 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint Nyárlőrinc Község 
településképének védelméről szóló rendelet elfogatását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete 

Nyárlőrinc Község településképének védelméről 
 
 

*** 
 
3.) A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú országos közutak helyi közúttá történő 

átminősítése 
 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat a külterületi földutak javítására 
beadott pályázaton nyert. A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú földutak a Magyar 
Állam tulajdonában vannak. A pályázaton nyert pénzösszeget csak abban az 
esetben lehet felhasználni a felújításra, amennyiben az utak az önkormányzat 
kezelésébe vagy tulajdonába kerülnek. Az önkormányzat ezzel kapcsolatosan már 
kinyilvánította szándékát, hogy az utakat szeretné akár kezelésbe, akár tulajdonba 
venni. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egy „Előzetes Megállapodás”-t küldött 
az önkormányzatnak, melyben az önkormányzatnak meg kell erősíteni átvételi 
szándékát. Ehhez az „Előzetes Megállapodás”-hoz szükséges a képviselő-testület 
jóváhagyása is. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt és az 
Önkormányzat között létrejött Előzetes Megállapodását a melléklet szerint hagyja 
jóvá. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Nyárlőrinc külterület 0134, a 0139/2 és a 
0139/3 hrsz-ú kivett országos közút rendeltetésű ingatlanok helyi közúttá történő 
átminősítésével összefüggő költségek megfizetését vállalja. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
18/2019. (III.12.) Kt. határozat 
A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú országos 
közutak helyi közúttá történő átminősítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt és az Önkormányzat között 
létrejött Előzetes Megállapodást a melléklet szerint. 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyárlőrinc 
külterület 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú kivett országos közút 
rendeltetésű ingatlanok helyi közúttá történő átminősítésével 
összefüggő költségek megfizetését vállalja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Melléklet a 18/2019. (III.12.) Kt. határozathoz 
 
 

ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS 
 
 

(a továbbiakban: jelen megállapodás), mely létrejött egyrészről a Magyar Állam 
képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 17. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
statisztikai számjele: 14077340 6420 114 01 
adószáma: 14077340-2-44 
cégjegyzékszám: 01-10-045784 
képviseli: dr. Lakner Zsuzsa (ingó- és ingatlangazdálkodási ügyvezető igazgató) és dr. Zsigó 

Anikó (vagyonszerzési és vagyonátruházási igazgató) együttesen
   

mint átadó, a továbbiakban, mint Átadó, vagy MNV Zrt. 
 
másrészről  
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 

statisztikai azonosító:  15724715-8411-321-03 

adószám:  15724715-2-03 

képviseli:  Pénzváltó István polgármester  

mint átvevő, a továbbiakban, mint Átvevő, együttesen: Szerződő Felek között, alulírott 
napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
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I. A jelen megállapodás tárgya 
 
1. Jelen megállapodás tárgyát képezik a Nyárlőrinc külterület 0134, 0139/2 és 0139/3 

hrsz.-ú kivett országos közút művelési ágú ingatlanok helyi közúttá minősíttetése és az 
útszakaszok átadás-átvétele. 

 
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. közvetlen 

kezelésében áll a jelen megállapodás I.1. pontjában szereplő útszakasszal érintett 
Nyárlőrinc külterület 0134, 0139/2 és 0139/3 helyrajzi számú, országos közút 
megnevezésű ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok), melynek az Átadó 
vagyonnyilvántartásában szereplő összesített értéke nettó 3.400.000,- Ft, azaz 
hárommillió-négyszázezer forint. 

 
3. Szerződő Felek az I.1. pontban körülírt országos közúti szakaszok, helyi közúttá 

történő átminősítése érdekében az átadás feltételeit, az átmeneti intézkedéseket, 
továbbá az átadással kapcsolatban az Átadót, valamint az Átvevőt illető jogok, és 
terhelő kötelezettségek gyakorlásának rendjét jelen megállapodásban foglaltak szerint 
határozzák meg. 

 
4. Az Átadó tájékoztatja az Átvevőt, hogy a Magyar Közút NZrt. Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatósága, mint közútkezelő BKK-430/2/2019. számú nyilatkozatával tájékoztatást 
adott arról, hogy a tárgyi ingatlanok országos közúti funkciót nem töltenek be és 
hozzájárult az útszakaszok önkormányzat részére történő átadásához. (1. sz. 
melléklet) 

 
II. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei, az átadás feltételei 

 
5. A jelen megállapodás aláírásával az Átadó, mint az Ingatlanok tulajdonosa 

felhatalmazást ad az Átvevő részére, hogy a jelen megállapodás megkötését követő 30 
napon belül az I.1. pontban körülírt Ingatlanok helyi közúttá történő átminősítésére 
vonatkozó kérelme benyújtásával kezdeményezze az illetékes, hatáskörrel rendelkező 
közlekedési hatóság előtt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kkt.) 32. § (3) bekezdésében szabályozott eljárás megindítását. Az 
útügyi hatósági eljárások díjairól szóló többször módosított 26/1997. (XII. 12.) KHVM 
rendelet alapján, a hatósági eljárás során felmerülő díjfizetési kötelezettség jelen 
megállapodás alapján az Átvevőt terheli, azt sem jelen megállapodás megkötésekor, 
sem a jövőben nem jogosult érvényesíteni a Magyar Állammal, vagy MNV Zrt-vel 
szemben. 
Jelen megállapodás II.5. pontjában foglalt felhatalmazást a kérelem benyújtására 
szolgáló megbízásként és meghatalmazásként értelmezik a Felek. 

6. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átminősítéssel, illetve az 
átadás-átvétellel összefüggésben szükségessé válik, úgy – a felmerülő illetékek, 
igazgatási szolgáltatási díjak, illetve egyéb költségek (a továbbiakban együtt: 
költségek) viselése mellett – az átminősítéshez és az átadás-átvételhez kapcsolódó 
telekalakítási, terület-, illetve településrendezési feladatokat elvégzi, az erre vonatkozó 
dokumentációkat előkészíti, a meglévők módosítását végrehajtja, illetőleg a szükséges 
hatósági engedélyeket, jóváhagyásokat beszerzi.  

7. Átvevő II.5. pontban írt kötelezettsége teljes körű, az ehhez szükséges hatósági 
engedélyek, jóváhagyások beszerzésével együtt magában foglal minden olyan 
telekalakítási, terület-, illetve településrendezési feladatot, melyet az átminősítéssel, 
illetve az átadás-átvétellel kapcsolatban jogszabályi rendelkezésből kifolyólag vagy 
jelen megállapodás teljesítése érdekében végre kell hajtani, ideértve különösen, de 
nem kizárólagosan, a telekfelosztást, a telekegyesítést, illetve a településrendezési 
terv módosítását.  
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8. Felek rögzítik, hogy a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján állami vagyon tulajdonjogát 
ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján lehet. 

9. Felek rögzítik, hogy a Kkt. 32. § (3) bekezdése alapján amennyiben a közlekedési 
hatóság állami tulajdonú ingatlanon megépített utat helyi közúttá minősít, az érintett 
ingatlan tulajdonosa és helyi közút esetén a helyi önkormányzat a közút 
tulajdonjogának átruházására köteles - az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére 
alkalmas - megállapodást kötni, és köteles azt átadni és átvenni. Az átruházásra 
ingyenesen, könyv szerinti értéken kerül sor. 

10. Szerződő Felek, amennyiben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Útügyi Osztálya (továbbiakban: 
Megyei Kormányhivatal közlekedési hatósága) határozatával engedélyezi az 
átminősítést, kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közlekedési hatóság országos 
közút helyi közúttá minősítéséről hozott jogerős határozatának kézhezvételét követő 30 
napon belül az útszakasz és az útszakasz alatti Ingatlan(ok) tulajdonjogának térítés 
nélküli átadásáról a jogváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére alkalmas 
megállapodást (a továbbiakban: végleges megállapodás) kötnek. A költségek viselése 
mellett az Ingatlan(ok) tulajdonjog-változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetését – 
ideértve a változások ingatlan-nyilvántartási térképen történő átvezetést is – az Átvevő 
a végleges megállapodás megkötését követő 30 napon belül kezdeményezi.  

Átvevő képviselő-testülete 55/2017. (V.25.) sz. határozatában meghatalmazta 
Pénzváltó István polgármestert az út átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes 
körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

11. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(a továbbiakban: Nvt.) 13.§ (2) bekezdésének rendelkezései szerint nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A 
(4) bekezdés alapján nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átadása esetén a 
tulajdonjogot megszerző félnek eleget kell tennie a következő feltételeknek: 

a)   a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog 
megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának 
megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 

b)   az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet 
felé. 

Amennyiben Átvevő a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak 
részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles Átadó felszólítására, a 
felszólításban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő 
állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén az Átvevő köteles a 
jelen megállapodásban rögzített értéknek a kötelezettség megsértésének napjától 
számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét az Átadó felszólítására, 
az abban meghatározott határidőig a magyar állam részére nemteljesítési kötbérként 
megfizetni. Az Átadó a jogsértő állapot megszüntetésének elmulasztása esetén az 
Nvt. 13.§ (7) bekezdés szerinti nemteljesítési kötbér követelése helyett a szerződéstől 
azonnali hatállyal elállhat. 

 
III. Átmeneti rendelkezések 

 
1. A Megyei Kormányhivatal közlekedési hatósága átminősítési határozatának jogerőre 

emelkedésének napjától kezdődően a fenntartási, üzemeltetési és közútkezelői 
feladatokat az Átvevő látja el. 

2. A Megyei Kormányhivatal közlekedési hatósága átminősítési határozatának jogerőre 
emelkedésének napját követően – a tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási 
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átvezetésétől függetlenül – a fenntartási, üzemeltetési és közútkezelői kötelezettség 
megszegéséből eredő károkért az Önkormányzat köteles helytállni. 

3. Jelen előzetes megállapodás négy példányban készült, amelyből két példány az 
Átadót, két példány az Átvevőt illeti. Jelen előzetes megállapodásban nem 
szabályozott kérdésekben a Kkt., a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT 
rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 

*** 
 
 
4.) Az Önkormányzat vártható fizetési kötelezettségei a költségvetési évet 

követő három évre 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület februári ülésén elfogadta az 
önkormányzat 2019. évi költségvetését, valamint a 3/2019. számú határozatával az 
önkormányzat középtávú tervét. Az önkormányzat az óvoda felújítása kapcsán hitelt 
szeretne felvenni, és a hitel felvételéhez pályázatot kell a Kormányhoz benyújtani a 
Magyar Államkincstáron keresztül. 

A pályázat benyújtásához az egyéb mellékletek mellett csatolni kellett az OTP Bank 
induktív ajánlatát a hitel biztosításáról, valamint az önkormányzat középtávú tervének 
elfogadását. 

A középtávú terv nem tartalmazza azokat az elvárásokat, melyet a Magyar 
Államkincstár kér a hitel biztosításához, ezért a képviselő-testületnek új határozatot 
kell hozni a 3/2019-es határozat hatályon kívül helyezésével. 

A középtávú tervben részletesen ki kell bontani három évre vonatkozóan a saját 
bevételeket és a hitelből eredő fizetési kötelezettséget.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 
19/2019. (III.12.) Kt. határozat 
Az Önkormányzat vártható fizetési kötelezettségei 
a költségvetési évet követő három évre 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az 

önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el (e/Ft-ban):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.) A Képviselő-testület a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

5.) Fogászati alapellátáshoz történő hozzájárulás 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Dr. Németh László fogorvos kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a fogászati alapellátás havi 90 e/Ft-os hozzájárulását az 
önkormányzat 2019. január 1-től 110 e/Ft-ra emelje meg. Indoklásában előadta, hogy 
a TB finanszírozás az elmúlt 15 évben az 5%-os emelkedést sem érte el, ezzel 
szemben a műszerek, fogászati ellátáshoz szükséges anyagok, a műszerek 
karbantartása a többszörösére emelkedett. Ezeknek a folyamatosan emelkedő 
kiadásoknak a finanszírozásához kéri az önkormányzat hozzájárulását.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a havi 
hozzájárulás megemelésével. 

Megnevezés 
Tárgyév 

2019. 
2020 2021 2022 

Helyi adók 217 000 217 000 217 000 217 000 

Tulajdonosi bevételek 5 400 5 000 5 000 5 000 

Díjak, pótlékok, bírságok, 
települési adók 100 100 100 100 

Saját bevételek 222 500 222 100 222 100 222 100 

Saját bevételek 50%-a 111 250 111 050 111 050 111 050 

Hitelből eredő fizetési 
kötelezettség 2 850 13 685 13 368 13 051 

tőke - 11 112 11 112 11 112 

kamat 2 850 2 573 2 256 1 939 

Fizetési kötelezettség 
összesen 2 850 13 685 13 368 13 051 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Dr. Németh 
László fogorvos kérelmére, a fogászati alapellátáshoz történő hozzájárulást 2019. 
január 1-től havi 110 e/Ft-ban állapítsa meg. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
20/2019. (III.12.) Kt. határozat 
Fogászati alapellátáshoz történő hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Németh 
László fogorvos kérelmére, a fogászati alapellátáshoz történő 
hozzájárulást 2019. január 1-től havi 110 e/Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

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

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


