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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-
én 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Szappanos Renáta, 

Vas Ildikó, Forgó Istvánné, Hajagos Antal és Túri István képviselők. 
 
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 (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 szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2015. (II.25.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Egyebek 
 

1.) A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 

Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a rendelet-
tervezettel kapcsolatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testületi tagok a napirendi ponthoz kapcsolódó 
anyagot megkapták, melyet az egészségügyi és szociális bizottsággal már 
megtárgyaltunk. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy az előterjesztésből is 
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kitűnik, hogy megváltozik a szociális ellátás rendszere. Az önkormányzati segélyekre 
eddig biztosított normatíva megszűnik, a Járási Hivatal átveszi azokat a 
segélyezéseket, melyekre normatívát lehetett igényelni. Az önkormányzatnak 
kötelező rendeltet alkotnia a települési támogatásokra, és ezeket a támogatásokat 
saját költségvetéséből kell finanszíroznia. A segélyezési forma tekintetében az 
önkormányzat dönthet és a döntéshez iránymutatást kapott a Bács Kiskun Megyei 
Kormányhivataltól és a Miniszterelnökségtől a szociális ellátásokat érintő 
változásokról. A települési támogatás keretében nyújtható támogatás például a 
lakhatási kiadásokhoz, a gyógyszer-kiadásokhoz, valamint a lakhatási kiadások 
hátralékának rendezéséhez nyújtható támogatás. Ezen kívül lehetőség lenne még a 
18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 
végző személy részére támogatás nyújtására, mely a régi méltányossági ápolási 
díjnak felelne meg. A képviselő-testület az előző testületi ülésen olyan konszenzusra 
jutott, hogy az előzőekben említett ellátási forma a rendeletbe ne szerepeljen. 
Kéri a képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést az egészségügyi és szociális bizottság is 
megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Forgó Istvánné egészségügyi és szociális bizottság elnöke: A bizottság javasolta 
a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 
a szociális támogatásokról 

 
*** 

 
2.) Egyebek 
 
2.1.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, 
hogy a Lakiteleki Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye tagintézmény-
vezetői beosztásának ellátására egy pályázat érkezett. A pályázatot az iskola már 
véleményezte, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felkérte a 
véleményezésre, melyről tájékoztatja a testületi tagokat. A felolvasott véleményezés 
a jegyzőkönyv melléklete. 
 
2.) Pénzváltó István polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. §-a szerint, mely 2014. december 12-én 
lépett hatályba, a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 
munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester szabadságának ütemezését a 
képviselő-testületnek kell jóváhagyni minden év február 28-áig. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, 
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vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést 
követően vehető igénybe. A nyilvántartás alapján január 31-ig meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz kell számítani. A polgármesternek a 
szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig 
kell igénybe venni vagy kiadni. 

A 2014. évről megmaradt szabadság 5 nap, ezért összevontan 44 nappal 
rendelkezik. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármester szabadságának mértékét a 
jogszabályhely pontosan meghatározza, azonban javasolt ezen szabadságok 
ütemezéséről a képviselő-testület általi határozat meghozatala. 

Kéri a képviselő-testülettől a szabadság ütemezését a határozat-tervezet szerint 
elfogadni 
 
Pénzváltó István polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2015. évi 
szabadsága ütemezését az alábbiak szerint fogadja el: 

2105. január 19-23. napig    5 nap 
2015. április 7-9. napig    3 nap 
2015. június 29. - július 10. napig           10 nap 
2015. július 27-31. napig    5 nap 
2015. augusztus 10-19. napig   8 nap 
2015. október 26-30. napig    5 nap 
2015. december 15-23. napig   8 nap. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
14/2015. (II.25.) Kt. határozata 
Pénzváltó István polgármester szabadság 
ütemezésének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármester 2014. évben igénybe nem vett 
szabadságát 5 napban állapítja meg, a jegyző által vezetett 
nyilvántartás alapján. 

2.) A 2015. évi összesen 44 nap szabadság ütemezését, az alábbiak 
szerint hagyja jóvá a képviselő-testület: 

2105. január 19-23. napig    5 nap 

2015. április 7-9. napig    3 nap 

2015. június 29. - július 10. napig           10 nap 

2015. július 27-31. napig    5 nap 

2015. augusztus 10-19. napig   8 nap 
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2015. október 26-30. napig    5 nap 

2015. december 15-23. napig   8 nap. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


