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2. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-
én 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Forgó Istvánné, Túri 

István, Kiss Ferenc és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Vas Ildikó képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos, 
Hajagosné Csernák Gizella óvodavezető. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7 fő) közül (6) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi 
tevékenységéről 

3.) Egyebek 

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták a napirendi 
ponthoz kapcsolódó anyagot. (Mellékelve az írásos előterjesztés). 

Néhány szóval szeretné kiegészíteni a 2012. évi költségvetés előterjesztését. Ez 
évben két költségvetést kellett készíteni, egyrészt a hivatal részére, másrészt az 
önkormányzat részére. Az önkormányzat költségvetésébe kellett szerepeltetni az 
önkormányzat kötelező feladatait, a fejlesztéseket, az egészségügyet, az oktatást, a 
kulturális feladatokat, a segélyezést, a hulladékgazdálkodást, közvilágítást, 
közterületek fenntartását, szociális étkeztetést és a közfoglalkoztatást. Ami az 
önkormányzat költségvetéséből kimaradt, azt a hivatal költségvetése tartalmazza.  
 
Egy lényeges momentum van, hogy az iparűzési adó – a koncepcióban is jelezett 18 
millió forint helyett – 12 millió forinttal kevesebb. Ezt a 12 millió forintot a 
következőképpen próbáltuk csökkenteni. Az állami támogatás a tavalyi évhez képest 
1 millió forinttal több, a megemelt építményadó 3 millió forint pluszt jelent, a Bácsvíz 
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ebben az évben is oszt osztalékot mely körülbelül 1,5 millió forint, így a bevételi 
oldalon ez 5,5 millió forint pluszt jelent. A kiadási oldalon a nem alanyi jogon járó 
segélyezés összege csökkentésre került, mely 2,8 millió forintot jelent, valamint 
bérre, körülbelül 1 millió forinttal kell kevesebbet kifizetni, így a megtakarítás összege 
3,8 millió forint. Amennyiben a kiadási és bevételi oldalt összeadjuk 9,3 millió forintot 
kapunk, tehát a 12 millió forinthoz még hiányzik 2,7 millió forint, melyre a fedezetet a 
2011. év végén meglévő értékpapír adja, melynek értéke 11.525 millió forint. 
 
A költségvetés elfogadása előtt, néhány dologban döntést kell hoznia a képviselő-
testületnek. 
 
1.1.) A Művelődési Ház bérleti díjának megállapítása 
 
Pap Sándor polgármester: A testület tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó 
előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóbeli kiegészítéssel nem 
kíván élni. 

A pénzügyi bizottság a kérdést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta a bérleti 
díjak megemelését. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Művelődési Ház 
megemelt bérleti díjának elfogadását. 
 

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

 
1/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Művelődési Ház bérleti díjának megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Művelődési Ház bérleti díját 2012. március 1-től az alábbiakban 
állapítja meg: 
 
Nyári időszak április 16-tól-október 15-ig 
 
Előtér alkalmanként(4 óra)     4.700,- Ft 
Nagyterem alkalmanként(4 óra)      9.340,- Ft 
Lakodalom alkalmanként   30.000,- Ft 
Disco alkalmanként    26.400,- Ft 
 
Téli időszak október 16-tól-április 15-ig 
 
Előtér alkalmanként(4 óra)     7.300,- Ft 
Nagyterem alkalmanként(4 óra)  15.000,- Ft 
Lakodalom alkalmanként   42.000,- Ft 
Disco alkalmanként    36.000,- Ft 
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Alkalmanként a 4 órát meghaladó igénybevétel esetén, minden 
további megkezdett óra nyári hónapokban plusz 1.200,- Ft/óra, 
téli hónapokban 1.900,- Ft/óra. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.2.) Önkormányzati bérlakások bérleti díjának megemelése 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a bérleti díjakkal kapcsolatos 
előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóbeli kiegészítéssel 
nem kíván élni.  

Kéri a képviselő-testülettől a megemelt bérleti díjak elfogadását. 

A pénzügyi bizottsága a kérdést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta az emelt 
bérleti díjak elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzati 
bérlakások megemelt bérleti díjának elfogadását. 
 

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

 
2/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Önkormányzati bérlakások 
bérleti díja 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díját 2012. 
március 1-től m2-enként 200,- Ft-ban, a garázs bérleti díját 
pedig havonta 1.000,-Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 

1.3.) Nyárlőrinci Hírmondó című újságban a hirdetési díjak megállapítása  
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a hirdetési díjak 
megállapításával kapcsolatos határozat-terveztet megkapták. (Mellékelve az írásos 
anyag.) Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezetben szereplő díjak elfogadását. 
 
A pénzügyi bizottság a kérdést megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolta 
a tervezetben szereplő díjakat. 
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Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a hirdetési díjak 
megállapításának elfogadását. 
 

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

 
3/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Hírmondó újságban hirdetési 
díjak megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nyárlőrinci Hírmondó című újságban a hirdetési díjakat az 
alábbiakban határozza meg:  

- lakossági hirdetés  hirdetési szelvény ingyenes 

vállalkozóknak: 

- egész oldal   7.000,- Ft 
- fél oldal    4.000,- Ft 
- egynegyed oldal  2.000,- Ft 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.4.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok haszonbérleti díjának 

megállapítása 
 
Pap Sándor polgármester: A föld-haszonbérleti díjak megállapításával 
kapcsolatban kaptak a testület tagjai határozat-terveztet. (Mellékelve az írásos 
anyag.)  

A pénzügyi bizottság ülésén ezzel kapcsolatosan módosító javaslat hangzott el, kéri 
a bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta a 
földhaszonbérleti díjak mértékének elfogadását azzal a módosítással, hogy a 
0128/23 hrsz-ú területre az önkormányzat 2012. augusztus 31-ig kösse meg a 
szerződést, tekintettel a csatornázási munkálatok megkezdésére. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja képviselő-testületnek a földhaszonbérleti díjak 
mértékének elfogadását a pénzügyi bizottság módosító javaslatával, hogy a 0128/23 
hrsz-ú területre az önkormányzat 2012. augusztus 31-ig kösse meg a szerződést, 
tekintettel a csatornázási munkálatok megkezdésére. 
 

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

 
4/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 0141/44, 0141/45 
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és a 0128/23 hrsz-ú ingatlanok haszonbérleti díjak megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/44 és a 0141/45 hrsz-ú 
szántó művelési ágú területek haszonbérleti díját 2012. február 
1-től egy éves időtartamra 1.100 Ft/AK mértékben, valamint a 
0128/23 hrsz-ú gyep, legelő terület haszonbérleti díját 2012. 
május 3-tól – 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra – 
tekintettel a csatornázási munkálatok megkezdésére - 1.000 
Ft/AK mértékben állapítja meg. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.5.) Az Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai tagintézménye és az 

Eötvös Iskola Nyárlőrinci Óvodai tagintézménye költségvetéséhez 
történő hozzájárulás 

 
Pap Sándor polgármester: Az iskola, óvoda költségvetéséhez történő 
hozzájárulással kapcsolatos határozat-tervezetet a testület tagjai megkapták. 
(Mellékelve az írásos anyag.)  

Az Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai tagintézménye és az Eötvös Iskola 
Nyárlőrinci Óvodai tagintézményének költségvetése 139.114 e/Ft, melyből az állami 
támogatás 68.182 e/Ft és 11.400 e/Ft a saját erő, ez összességében 79.582 e/Ft. A 
gesztor önkormányzat Nyárlőrinc részéről 63.334 e/Ft-ra tart igényt. Az iskola 
igazgatóval és a vezető óvónővel egyeztetve sikerült a költségekből lefaragni és arra 
az álláspontra jutottunk, hogy 56 millió forintot fizet az önkormányzat a társulásnak. 
Ennek egyrészt az az oka, hogy a tavalyi évi tényekre történt a tervezés, másrészt 
pedig a társulás még nem számolt el tényelegesen a tavalyi évi pénzfelhasználásról. 

Az önkormányzat tehát a tavalyi évnek megfelelően minden hónap átutal havi 
4.666.000,- Ft összeget, és amennyiben év közben kiderül, hogy szükség van többlet 
pénzre, módosítjuk a költségvetését. 

A kérdést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta az iskola és 
óvoda költségvetéséhez történő hozzájárulást.  
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Eötvös Iskola Buzás 
János Általános Iskolai tagintézménye és az Eötvös Iskola Nyárlőrinci Óvodai 
tagintézménye költségvetéséhez 56 millió forinttal történő hozzájárulást. 
 

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

 
5/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai tagintézménye és az 
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Eötvös Iskola Nyárlőrinci Óvodai tagintézménye 
költségvetéséhez történő hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai 
tagintézménye és az Eötvös Iskola Nyárlőrinci Óvodai 
tagintézménye költségvetéséhez a 2012-es évben 56 millió 
forint támogatást biztosít. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.6.) Folyószámla hitel felvétele 
 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat a 
bevételi és kiadási különbségek fedezésére 10 millió forint folyószámlahitelt kell 
igénybe venni, melynek fedezete a 64/6 hrsz-ú sportöltöző ingatlan.  

Ezzel kapcsolatosan kéri a pénzügyi állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta a 10 millió 
forint folyószámla hitel felvételét. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek 10 millió forint 
folyószámla hitel felvételét. 
 

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

 
6/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Folyószámla hitel felvétele 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000.000 
Ft folyószámla-hitelt vesz fel az átmeneti bevételi és kiadási 
különbségek fedezésére. 

2.) Az önkormányzat költségvetési rendeletében a felvett hitel és 
járulékai – a futamidő alatt - betervezésre kerülnek. 

3.) A hitel fedezeteként az OTP Bank Rt. részére korábban 
felajánlott keretbiztosítási jelzálogba bevont nyárlőrinci 64/6 
hrsz-ú Sportöltöző ingatlan szerepel. 

4.) Az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt-nél, illetve más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett 
– fizetési- és alszámlájára, továbbá a költségvetési szervei 
fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. 
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5.) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az OTP Bank Rt-nél 
történő hitel felvételére, a szerződés és a felhatalmazó levél 
aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester és Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Pap Sándor polgármester: Amennyiben több kérdés nem merült fel, kéri a 
képviselő-testülettől az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását. 
 

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

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

1/2012. (II. 16.) RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 42. § alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének 
kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és 
az önkormányzati hivatalra terjed ki. 
 

Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 
 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. 
évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 595.247,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  44.716,-eFt, 
/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési és felhalmozási célú  
támogatásértékű bevétel  105.604,-eFt, 
amelyből 

ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  16.925,- eFt, 
bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból  1.525,- eFt, 

c) közhatalmi bevétel  140.150,- eFt, 
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d) intézményi működési bevétel  8.391,- eFt, 

e) felhalmozási bevétel  274.437,- eFt, 

f) kölcsön  797,- eFt, 

g) finanszírozási bevétel  21.152.- eFt. 

(3) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) működési költségvetés  314.007,- eFt, 
aa) személyi jellegű kiadások  66.154,- eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  17.964,-eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások  79.145,- eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  0,- eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások  150.744,- eFt, 

b) felhalmozási költségvetés  273.740,- eFt, 
ba) intézményi beruházások  201.608,- eFt, 
bb) felújítások  67.586,- eFt, 
bc) lakástámogatás  800,- eFt, 
bd) támogatás értékű kiadás  3.746 e/Ft, 

c) kölcsönök  0,- eFt, 

d) tartalékok  7.500,- eFt. 

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, 
amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. 

(5) A költségvetés egyenlege 21.152,- e Ft hiány. 

(6) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: 
a) belső finanszírozással  0,- eFt, 
b) külső finanszírozással  21.152,- eFt. 

(7) A külső finanszírozáson belül: 
a) értékpapír értékesítés  11.152,- eFt, 
b) működési hitel  10.000,- eFt. 

(8) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 

(9) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék: 7.500,- e/Ft. 
 

Az önkormányzat Önkormányzati Hivatalának költségvetése 
 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal 2012. évi 
költségvetési főösszegét 94.374,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. február 15. napján. 

10. 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  87.153 eFt, 

b) intézményi működési bevétel  7.221,- e/Ft. 

(3) Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) működési költségvetés  86.774,- eFt, 
aa) személyi jellegű kiadások  40.717,- eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  10.251,- eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások  33.506,- eFt, 

b) felhalmozási költségvetés  300,- eFt, 
ba) intézményi beruházások  300,- eFt, 

c) tartalék  2.000,- e/Ft. 
 

Az önkormányzat saját költségvetése 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi 
költségvetési főösszegét 500.873,- e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  44.716,- eFt, 
/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési célú támogatásértékű bevétel  18.451,- eFt, 
amelyből 

ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  16.925,- eFt, 
bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból  1.525,- eFt, 

c) közhatalmi bevétel  139.600,- eFt, 

d) intézményi működési bevétel  1.720,- eFt, 

e) felhalmozási bevétel  274.437,- eFt, 

f) kölcsön  797,- eFt, 

g) finanszírozási bevétel  21.152,- eFt. 

(3) Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 
meghatározott tételekből állnak, azaz: 

a) működési költségvetés  229.533,- eFt, 
aa) személyi jellegű kiadások  25.437,- eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó  7.713,- eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások  40.039,- eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  0,- eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások  69.191,- eFt, 
af) intézmények támogatása  87.153,- eFt, 

b) felhalmozási költségvetés  273.440,- eFt, 
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ba) intézményi beruházások  202.108,- eFt, 
bb) felújítások  67.586,- eFt, 
bc) egyéb felújítási kiadás  3.746 e/Ft, 
bd) lakástámogatás  800,- eFt, 

c) kölcsönök  0,- eFt, 

d) tartalékok  5.500,- eFt. 
 

5 § 

 

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 27 főben 
állapítja meg.  

(2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 30 fő. 
 

6. § 
 
(1) Az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljutalmazásra együttesen 

kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-
át nem haladhatja meg. 

(2) A Képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az 
illetmény kiegészítést. 

 
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
7. § 

 

(1) A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, 
kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az 
Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen 
önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az Önkormányzati 
Hivatal. 

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi 
információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, 
hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. 

(3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat 
által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési 
szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
8. § 

 
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot 
keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, 
és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. számú mellékletben határozza meg. 
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Záró rendelkezések 
 

9. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 
1. napjától kell alkalmazni. 
 
 

*** 
 
 
2.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi 

tevékenységéről 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
(Mellékelve az írásos anyag). Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet alapján a Társulás 2011. II. 
félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
7/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester beszámolóját - a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 2011. második félévi tevékenységéről – a 
melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
3) Egyebek 
 
3.1.) Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben művészeti iskolai 
térítési díjak meghatározása 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztést megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztést.). Szóban 
annyival szeretné kiegészíteni, hogy amennyiben a művészeti oktatásért tandíjat 
kérnek, abban az esetben lehet rá állami támogatást kérni.  

Javasolja a művészeti iskolai térítési díjak elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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8/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
művészeti iskolai térítési díjak meghatározása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lakiteleki Önkormányzat által tett javaslattal egyetért és 
támogatja a térítési díjak megállapítását az alábbiak szerint. 

Szolfézs, előképzős tanulók esetében a térítési díj      800 Ft/hó 
Hangszeres zeneoktatásban részesülő tanulók esetében a 
térítési díj:          1300 Ft/hó 
Grafika tanszakon a térítési díj:                                   1000 Ft/hó 

Tanulmányi eredmény szerint változó térítési díj a hangszeres 
tanulók esetében: 

Jeles:                          1300 Ft/hó 
Jó:                               1400 Ft/hó 
Közepes:                    1500 Ft/hó 
Elégséges:                 1800 Ft/hó 
Elégtelen:                   2000 Ft/hó 

Tanulmányi eredmény szerint változó térítési díj a grafika 
tanszakon tanulók esetén: 

Jeles:                        1000 Ft/hó 
Jó:                            1200 Ft/hó 
Közepes:                  1500 Ft/hó 
Elégséges:               1800 Ft/hó 
Elégtelen:                 2000 Ft/hó 

Abban az esetben, ha a szülő másik művészeti iskolában 
térítési díjat fizet, vagy az intézményben a tanuló két tanszakos 
a második, tanszak után tandíjat köteles fizetni, melynek 
mértéke a következő: 

Jeles  tanulmányi átlag esetén havi:          4.000 Ft/hó 
Jó                              „                    :           4.500 Ft/hó 
Közepes                    „                    :           6.000 Ft/hó 
Elégséges                  „                    :          8.000 Ft/hó 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.2.) Horváthné Dékány Judit képzéséhez történő hozzájárulás 
 
Pap Sándor polgármester: Horváthné Dékány Judit családsegítő, a Tiszakécskei 
társulás alkalmazottja, kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy 
posztgraduális képzéséhez támogatást biztosítson.  

Az elmúlt évben ellenőrizték a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot és 
megállapították, hogy nem rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges 
képesítéssel, ezért kötelezték annak megszerzésére.  
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A Károli Gáspár Református Egyetem Főiskolai Karának szociális munkás szakán a 
képzés előre láthatólag 7 féléves lesz, félévenként 110 e/Ft-os tandíjjal. Ennek a 
tandíjnak a megfizetéséhez kér támogatást Horváthné Dékány Judit.  

Az önkormányzat nem tud tanulmányi szerződést kötni, miután a munkáltatója az 
Egyesített Szociális intézmény. Amennyiben a képviselő-testület dönt a 
támogatásról, minden félévben átutalnánk az összeget Tiszakécske 
Önkormányzatának.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság javasolta Horváthné 
Dékány Judit képzésének támogatását. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint a tanulmányi szerződésbe bele 
kellene venni, hogy Nyárlőrincen lássa el a feladatát, hiszen végül is ez az 
önkormányzat segíti, hogy elvégezhesse az iskolát. 
 

Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tiszakécskei 
Egyesített Szociális Intézmény részére félévente 55 e/Ft támogatás biztosítását, 
Horváthné Dékány Judit családsegítő posztgraduális képzéséhez. 
 

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

 
9/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény részére  
támogatás biztosítása Horváthné Dékány Judit családsegítő képzéséhez 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény 
részére félévenként 55 e/Ft támogatást biztosít, Horváthné 
Dékány Judit családsegítő posztgraduális képzéséhez. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.3.) Eötvös Iskola Nyárlőrinci Óvodai tagintézmény nyári nyitva tartásának 

módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: Hajagosné Csernák Gizella óvodavezető az óvoda nyári 
nyitva tartásának módosításával kapcsolatban fordult a képviselő-testülethez. Igény 
merült fel, hogy a nyári időszakban az óvoda tovább tartson nyitva, mint július 15-e. 
Az óvodában 2011. szeptemberében készült felmérés szerint 35 szülő, 2012. 
januárjában végzett felmérés szerint 28 szülő jelezte, hogy igényelné a hosszabb 
nyitva tartást. Korábbi tapasztalat szerint ez a szám ez a szám még 5-10%-kal 
csökkenhet. Az igényüket bejelentő szülők munkahellyel rendelkeznek és kisebb 
számban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.  
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Amennyiben július végéig módosul a nyitva tartás problémát okozhat az óvónők 
szabadságának kiadása, plusz költséget jelenthet például váratlan betegség, kórházi 
ápolás miatti helyettesítés. A nyitva tartás módosítása esetén június hónapban 2 
csoport 50 fővel és július hónapban 1 csoport 25-27 fővel fogadná a gyermekeket.  

Kéri a képviselő-testület ezzel kapcsolatos véleményét, állásfoglalását. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Más helyeken ez hogyan működik. 
 
Hajagosné Csernák Gizella óvodavezető: Településenként változó, attól is függ, 
hogy a településen hány óvoda működik. Lakiteleken két óvoda működik, az egyik 
mindig bezár. Nyárlőrincen azóta zár be az óvoda július 15-én, mióta csak 3 csoport 
működik. Korábban is voltak már ilyen igények, de amikor valóban oda került a sor, 
hogy a gyermek maradhat az óvodában a 25-30 főből, aki jelzéssel élt, már nem 
maradt csak 5-6 fő.  
 
Túri István képviselő: Amennyiben ezt az önkormányzat felvállalja, mi fog kerülni? 
 
Pap Sándor polgármester: Akkor kerül plusz költségbe, ha valaki megbetegszik és 
helyettesről kell gondoskodni, valamint ha nem tudják kivenni az óvónők a 
szabadságukat. Körültekintő és jó szervezéssel a szabadságok kiadását meg lehet 
oldani.  
 
Hajagosné Csernák Gizella óvodavezető: A szabadságok kiadásáról már 
beszültünk, ha nehezen is de megoldható. Az a kérdés, hogy amikor valóban lehetne 
hozni az óvodába a gyermeket lesz-e elég létszám? Mint már említette az előző 
időszakokban voltak igényfelmérések, de amikor konkréten arra került a sor, hogy 
óvodába hozzák a gyermeket minimális volt a létszám.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Jelentősnek tűnik a létszám, aki kérné a nyitva 
tartást, az óvodások közel egyharmada, de véleménye szerint minimum 4 hétre 
mindenképpen be kell zárni, hiszen nem fogják tudni elvégezni a karbantartási 
munkálatokat. Támogatni tudja a plusz két hét nyitva tartást, de az augusztusi 
hónapban zárva kell tartani.  
 
Pap Sándor polgármester: A nyári nyitva tartás úgy nézne ki, hogy júniusban 2 
csoporttal, júliusban pedig 1 csoporttal működne az óvoda, augusztusban pedig 
zárva lenne.  
 
Kiss Ferenc képviselő: Mennyi szabadság járna az óvónőknek? 
 
Hajagosné Csernák Gizella óvodavezető: Egy óvónőnek munkaköréhez 
kapcsolódóan 46 nap a szabadság jár, mely 21 nap alapszabadságból és 25 nap 
pótszabadság áll, valamint a gyermekek után is jár szabadság, ami így 50 napra 
emeli a napok számát. A problémát az jelenti, hogy év közben nagyon kevés 
lehetőség van arra, hogy valaki szabadságot vegyen ki.  
 
Kiss Ferenc képviselő: Abban az esetben, ha a nyári nyitva tartás lerövidül, hogyan 
fogják az óvónők kivenni a szabadságukat, mert ez több mint két hónap.  
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Hajagosné Csernák Gizella óvodavezető: Igyekszünk megoldani ezt a problémát, 
már beszélgettünk erről az óvónőkkel. 
 
Hajagos Antal képviselő: A költségvetésben lesz annyi rugalmasság, hogy egy 
ilyen be nem látható problémát tudunk majd finanszírozni? 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Igen, ezt a feladatot mindenképpen meg kell oldani.  
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint ez az év maradjon úgy mint az előzőek és 
a jövő évre vonatkozóan kell egy jóval korábbi felmérést készíteni ki tart igényt a 
hosszabb nyitva tartásra.  
 
Forgó Istvánné képviselő: Az igényfelmérés itt is megvolt már szeptemberben, 
akkor 35 fő jelezte, de januárban már csak 28.  
 
Kiss Ferenc képviselő: Július első két hetében teljes létszámmal működik az 
óvoda. 
 
Hajagosné Csernák Gizella óvodavezető: Egy csoporttal működik, de tavaly volt az 
első év, amikor 22-23 gyermek járt óvodába. Ez annak köszönhető, hogy dolgoznak 
a szülők. Sok helyen nincs a közelben nagyszülő, vagy pedig még ő is aktív dolgozó, 
így nem tudják kire hagyni a gyereket.  
 
Pap Sándor polgármester: Véleménye szerint meg kellene teremteni a lehetőséget, 
hogy egész júliusban nyitva tart az óvoda és csak augusztusban lesz zárva, így 
megfigyelhetjük, hogyan alakul a létszám. 
 
Kiss Ferenc képviselő: A testület úgy szeretne dönteni, hogy az óvodai 
dolgozóknak is jó legyen. Mit javasol a vezető óvónő a képviselő-testületnek? 
 
Hajagosné Csernák Gizella óvodavezető: Természetesen senki nem örült, hogy 
még két héttel tovább kell nyitva tartani. A technikai dolgozók szabadsága megoldott, 
az óvónők pedig majd a tavaszi és őszi szünetben is vesznek ki szabadságot úgy, 
hogy az óvoda kevesebb csoporttal fog működni. Ha már a szülők megkereséssel 
éltek ezzel a problémával kapcsolatban, annak utána kell járni. Két felmérés is 
készült, igaz eltérő eredménnyel. Amennyiben ez egy próba év lesz, biztosan ki fog 
derülni, hogy szükséges-e két héttel tovább nyitva tartani. 
 
Túri István képviselő: Valóban nem szabad ennyi szülő kérelmét figyelmen kívül 
hagyni, és ebben az évben úgy is eldől, hogy szükség van-e erre a plusz két hétre. 
Annak a lehetőségét azonban meg kellene adni, hogy ha szülők nem élnek a 
lehetőséggel, az óvoda bezárjon.  
 
Hajagosné Csernák Gizella óvodavezető: Az óvoda házirendjében benne van, 
hogy amennyiben a létszám 10 fő alatt van az óvoda nem nyit ki.  
 
Pap Sándor polgármester: Véleménye szerint meg kell adni a lehetőséget a 
szülőknek, hogy az óvoda tovább tart nyitva, de nyomatékosan fel kell hívni a szülők 
figyelmét, hogy 10 fő alatti csoportlétszám esetén az óvoda bezár.  
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Túri István képviselő: Támogatni tudja ezt a megoldást.  
 
Kiss Ferenc képviselő: Szintén támogatja a javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Eötvös Iskola 
Nyárlőrinci Óvodai tagintézményének nyitva tartását 2012. július 31-re módosítani. 
 

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

 
10/2012. (II. 15.) Kt. határozat 
Eötvös Iskola Nyárlőrinci Óvodai tagintézmény 
nyári nyitva tartásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös 
Iskola Nyárlőrinci Óvodai tagintézményének nyári nyitva 
tartását 2012. július 31-re módosítja.  

Az Önkormányzat az óvoda nyitva tartásának 
meghosszabbítása miatt jelentkező indokolt plusz költségeket 
felvállalja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


