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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 9-én 
15 órakor megtartott üléséről. 

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

Vas Ildikó, Forgó Istvánné és Hajagos Antal. 
 
Távol van: Túri István 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.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Támogatási kérelmek elbírálása 

3.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2015. (IV.9.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Támogatási kérelmek elbírálása 

3.) Egyebek 
 

1.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó anyagot megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.  
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Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde alapító okirat módosításának elfogadását. 
 

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

 
16/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító 
okirat módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítását a melléklet 
szerint elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 16/2015. (IV.9.) Kt. határozathoz 

 
Módosító okirat 

 
 
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2014. november 26. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……./2015. (        ) Lakitelek 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozatra, a 16/2015. (IV.9.) Nyárlőrinc Község 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozatra, és a ……./2015. (        ) Tiszaugi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a következők szerint 
módosítom:   
 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

1.1. A költségvetési szerv  
1.1.1. megnevezése: Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, 

Egységes Óvoda-Bölcsőde és Óvoda Intézmény 
1.1.2. rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv  
1.2.1. székhelye: 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a 
1.2.2. telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1. Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és 
Bölcsőde, Egységes Óvoda-Bölcsőde és 
Óvoda Intézmény 

 
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. 

2. Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és 
Bölcsőde, Egységes  Óvoda-Bölcsőde és 
Óvoda Intézmény 

 
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. 

 
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. július 31. 
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Az önkormányzati 

törvény felhatalmazása alapján hozott 71/2007. Lakitelek Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozata, 119/2007. Nyárlőrinc Község 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozata, 144/2007. Tiszaug Község 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozata. 
 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
       2.3.1. megnevezései: 1. Lakitelek Önkormányzata 

            2. Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
             3. Tiszaug Község Önkormányzata 
 

       2.3.2. székhelyei: 1. 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. 
                   2. 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
                   3. 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 51. 
 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

 megnevezése székhelye 

1. Buzás János Általános Iskola 6032 Nyárlőrinc, Iskola utca 2-4. 

2. II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési 
Központ 

 
6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. 

3. Napközi Otthonos Óvoda 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. 

4. Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 6065 Lakitelek Kiss János utca 1/a 

5. Lakiteleki Bölcsőde 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. 

 
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 
3.1.2. székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. 

 
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

 a., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerinti  
tevékenység(óvoda) 

 b., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározott bölcsődei gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek 
napközbeni ellátása (bölcsőde) 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1. 851020 óvodai nevelés 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

4.3.1 A jóváhagyott helyi óvodai (nevelési) pedagógiai program szerinti óvodai 
nevelés; 
1.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 

1.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
- mozgáskorlátozott gyermek 
- alig látó, gyengén látó gyermek 
- nagyothalló gyermek 
- enyhén értelmi fogyatékos gyermek 
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- beszédfogyatékos gyermek 
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 
- a fejlődés egyéb pszichés zavaréval küzdő gyermek 
 

1.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek nevelése 
 

1.1.3. Kiemelten tehetséges gyermek nevelése 
 

1.2 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az 
Óvodai fejlesztő program megszervezésével. 

 
4.3.2. A családban nevelkedő elsődlegesen 3 éven aluli gyermekek, sajátos nevelési 

igényű gyermekek és fogyatékos gyermekek napközbeni ellátását, 
szakszerű gondozását biztosító bölcsőde működtetése, a jóváhagyott 
bölcsődei szakmai program szerinti bölcsődei ellátás;  
 

4.3.3. Módszertani szakirányítás (un.: jó gyakorlat átadása, terjesztése). 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1. 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek 

2. 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3. 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

4. 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3. 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6. 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

7. 104030 gyermekek napközbeni ellátása 

8. 104035 gyermekétkeztetés a bölcsődében, fogyatékosok 
nappali intézményében 

9. 104036 munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

10. 109020 szociális szolgáltatások módszertani 
szakirányítása 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

1. Lakitelek Önkormányzatának Igazgatási Területe 
2. Nyárlőrinc  Önkormányzatának Igazgatási Területe 
3. Lakitelek Önkormányzatának Igazgatási Területe 

4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény  

 
5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a 

Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a „közalkalmazottakról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 
138/1992. ( X. 8.) Korm. rendelet valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
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Korm. rendelet alapján pályázat útján, határozott időre bízza meg. 
 Pályáztatás nélkül legfeljebb 1 évre nevezhető ki intézményvezető.Az intézmény 
vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke 
gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogszabályt szabályozó jogszabály 

1. közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
törvény 

2. megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

3. munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

 
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv a 

szervezeti és működési szabályzata alapján működik. 
 
6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának  

6.1.1. megnevezése: Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás   
6.1.2. székhelye:6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. 

6.2. A köznevelési intézmény  
6.2.1. típusa: - óvoda  

     - többcélú intézmény: - egységes óvoda-bölcsőde 
                   - közös igazgatású köznevelési intézmény 
     - bölcsőde 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, 
bölcsődei ellátás  

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv az 
intézményi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között 
önállóan gazdálkodik. A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem 
rendelkezik, a pénzügyi gazdálkodási feladatait munkamegosztási 
megállapodás alapján a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal látja el. 

6.3. A köznevelési intézmény tagintézményei: 
 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Nyárlőrinci Tagintézménye 

 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. 

2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Tiszaugi Tagintézménye 

 
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. 

 
6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 
6.4.1. székhelyén: 125 fő (óvodai ellátásban) 
6.4.2. tagintézményében: 

 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Nyárlőrinci Tagintézménye 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 11. 

 
(óvodai ellátásban) 75 fő  

2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Tiszaugi Tagintézménye 

(óvodai ellátásban) 25 fő  
(egységes óvoda-bölcsődei ellátásban) 20 
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6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. fő 
ebből: 
bölcsődés korú gyermek: 5 fő 
óvodás korú gyermek:    15 fő 

 
6.4.3. telephelyein: 
 

 telephely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1. Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda 
és Bölcsőde, Egységes  Óvoda-
Bölcsőde és Óvoda Intézmény 
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. 

 
(óvodai ellátásban) 50 fő  

2. Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda 
és Bölcsőde, Egységes  Óvoda-
Bölcsőde és Óvoda Intézmény 
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. 

 
(bölcsődei ellátásban) 54 fő  

 
6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1. 6065 Lakitelek, Kiss 
János utca 1/a 

282 858 a Lakitelek 
Önkormányzata 
1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján 
gyakorolja a 
vagyon feletti 
rendelkezési 
jogot 

óvoda 

2. 6065 Lakitelek, 
Széchenyi körút 102. 

1157 265 a Lakitelek 
Önkormányzata 
1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján 
gyakorolja a 
vagyon feletti 
rendelkezési 
jogot 

óvoda 

3. 6065 Lakitelek, Petőfi 
Sándor utca 2. 

588 401 a Lakitelek 
Önkormányzata 
1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján 
gyakorolja a 
vagyon feletti 
rendelkezési 
jogot 

bölcsőde 

4. 6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György utca 11. 
 

456 594 a Nyárlőrinc 
Község 
Önkormányzata 

óvoda 
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1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján 
gyakorolja a 
vagyon feletti 
rendelkezési 
jogot 

5. 6064 Tiszaug, Móra 
Ferenc utca 2. 

127 222 a Tiszaug 
Község 
Önkormányzata 
1/1 arányú 
tulajdonjoga 
alapján 
gyakorolja a 
vagyon feletti 
rendelkezési 
jogot 

óvoda, 
egységes 
óvoda-
bölcsőde 

 
7. Az alapító okirat 7-26. pontjai elhagyásra kerülnek. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.  

 
*** 

 
2.) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
2.1.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinci Polgárőrség 400 e/Ft-os 
támogatási kérelemmel fordult a testülethez. A testület az elmúlt években is 
támogatta a Polgárőrség tevékenységét, javasolja az összeg odaítélését. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Polgárőr Egyesület 400 e/Ft-tal történő támogatását az egyéb működési célú 
támogatás terhére, mely összeggel 2015. december 31. számoljon el. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
17/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 

Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatásáról.  
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A támogatás mértéke 400 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesületnek a támogatási összeggel 2015. 
december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.2.) Pénzváltó István polgármester: Szintén támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club. Kérelmükben 1 millió forintot 
szeretnének kérni támogatásként. Javasolja az összeg odaítélését. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Labdarúgó Sport Club 1.000 e/Ft-tal történő támogatását az egyéb működési célú 
támogatás terhére, mely összeggel 2015. december 31. számoljon el. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
18/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport 
Club támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatásáról.  

A támogatás mértéke 1.000 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubnak a támogatási összeggel 
2015. december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.3.) Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat szintén minden évben – 
kérelmükre – támogatja a Tiszakécskei Rendőrörsöt. Ebben az évben 100 e/Ft-os 
támogatási kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, melyen üzemanyagot 
vásárolnak. Javasolja a kért összeg odaítélését. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tiszakécskei 
Rendőrörs 100 e/Ft-tal történő támogatását az egyéb működési célú támogatás 
terhére, mely összeggel 2015. december 31-ig köteles elszámolni. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
19/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Tiszakécskei Rendőrörs támogatása 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a a 
Tiszakécskei Rendőrőrs támogatásáról.  

A támogatás mértéke 100 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az 
összeggel 2015. december 31-ig köteles elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

2.4.) Pénzváltó István polgármester: A down-kóros gyerekeket támogató 
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A testület az elmúlt évben is támogatta az alapítvány működését, 
javasolja 20 e/Ft odaítélését. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Apránként Az 
Aprókért Közhasznú Egyesület 20 e/Ft-tal történő támogatását az egyéb működési 
célú támogatás terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
20/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatásáról. 

A támogatás mértéke 20 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 
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Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

2.5.) Pénzváltó István polgármester: Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány ebben 
az évben is megrendezi a Buzás János Futó Emlékversenyt. Az alapítvány a 
versenydíjazáshoz szeretne kérni 100 e/Ft támogatást, mely összeget az elmúlt 
évben is biztosított a testület. Javasolja az összeg odaítélését. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság egyetértett 
az Egészséges Ifjúságért Alapítvány támogatásával. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Lakiteleki 
Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye és az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány megrendezésében sorra kerülő Buzás János Futó Emlékverseny 
versenydíjazásához 100 e/Ft támogatást biztosítson az egyéb működési célú 
támogatás terhére, mely összeget az önkormányzat az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány számlájára utaljon. Az Egészséges Ifjúságért Alapítványnak a támogatási 
összeggel 2015. december 31-ig kell elszámolni. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
21/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Buzás János Futó Emlékverseny 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakiteleki 
Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye és az 
Egészséges Ifjúságért Alapítvány megrendezésében sorra kerülő 
Buzás János Futó Emlékverseny versenydíjazásához 100 e/Ft 
támogatást biztosít az egyéb működési célú támogatás terhére, mely 
összeget az önkormányzat az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 
számlájára utalja. 

Az Egészséges Ifjúságért Alapítványnak a támogatási összeggel 
2015. december 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.6.) Pénzváltó István polgármester: A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-
Kiskun Megyei Egyesületének lakiteleki csoportja - melynek Nyárlőrinci tagjai is 
vannak - évente három rendezvényt szokott tartani, mely rendezvényekre a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül 20 e/Ft kerül betervezésre. 
 
3.) Egyebek 
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3.1.) Pénzváltó István polgármester: A község területén 2015. április 24-én 
lomtalanítás lesz. Úgy véltük, hogy meghagyjuk az évek óta szokásos összeget, 
azaz a 100 kg feletti lom estében 1.000,- Ft + Áfa egyszeri összeg megfizetését. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság a javaslatot 
támogatta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2015. 
április 24-én sorra kerülő lomtalanítás során 100 kg alatt ingyenesen, 100 kg felett 
összegyűlt lom esetében egységesen 1.000,- Ft + ÁFA egyszeri díj megfizetése 
ellenében kerüljön elszállításra a lom. Az egyszeri díjat előre kell befizetni a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában, legkésőbb 2015. április 23-án 15 óráig. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
22/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Lomtalanítási díj megfizetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése 
alapján a 2015. április 24-én sorra kerülő lomtalanítás során 100 kg 
alatt ingyenesen, 100 kg felett összegyűlt lom esetében egységesen 
1.000,- Ft + ÁFA egyszeri díj megfizetése ellenében kerül 
elszállításra a lom. 

Az egyszeri díjat előre kell befizetni a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában, legkésőbb 2015. április 23-án 15 óráig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.2.) Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt évben a Karácsonyi ünnepséget 
Bánföldiné Szomjú Gabriella szervezte meg, az Adventi gyertyagyújtás ünnepségét 
pedig ifj. Varga Imre bonyolította le. Javasolja, hogy munkájuk elismeréseként 
Bánföldiné Szomjú Gabriella 50 e/Ft-os, míg ifj. Varga Imre 25 e/Ft-os pénzbeni 
juttatásban részesüljön. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A bizottság a javaslatot támogatta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Bánföldiné 
Szomjú Gabriellát a Falukarácsony ünnepségének megszervezéséért és 
lebonyolításáért nettó 50 e/Ft, míg ifj. Varga Imrét az Adventi gyertyagyújtások 
ünnepségeinek megszervezéséért és lebonyolításáért nettó 25 e/Ft pénzbeni 
juttatásban részesítse, a költségvetés terhére. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
23/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Bánföldiné Szomjú Gabriella és ifj. Varga Imre 
közreműködése a Falukarácsony megszervezésében 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánföldiné 
Szomjú Gabriellát a Falukarácsony ünnepségének 
megszervezéséért és lebonyolításáért nettó 50 e/Ft pénzbeni 
juttatásban részesíti, a költségvetés terhére. 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Varga 
Imrét az Adventi gyertyagyújtások ünnepségeinek 
megszervezéséért és lebonyolításáért nettó 25 e/Ft pénzbeni 
juttatásban részesíti, a költségvetés terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.3.) Pénzváltó István polgármester: A községben található földes utak útburkolat 
építés engedélyezési terveit aktualizáltatjuk, valamint a Liget utcára – mely szintén 
földes út és kimaradt a tervezésből – elkészíttetjük a terveket, így pályázati lehetőség 
esetén már kész tervekkel rendelkezhetünk.  
Az Út-Fény Kft. a Bem, Tavasz, Orgona, Ősz és a Dózsa Gy. utcák terveinek 
aktualizálására bruttó 495.300,- Ft-os, míg a Liget utca tervezésére bruttó 450.850,- 
Ft-os ajánlatot adott. Javasolja az utcák tervezésére adott árajánlatok elfogadását.  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság a javaslatot 
támogatta.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bem, 
Tavasz, Orgona, Ősz és a Dózsa Gy. utcák útburkolat építés engedélyezési terveinek 
aktualizálásával és a Liget utca tervének elkészítésével az Út-Fény Kft-t bízza meg. 
Az Út-Fény Kft. a Bem, Tavasz, Orgona, Ősz és a Dózsa Gy. utcák terveit bruttó 
495.300,- Ft, míg a Liget utca terveinek elkészítését 450.850,- Ft összegért vállalja, 
mely összeget az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítsa. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
24/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Földutak útburkolat építés  
engedélyezési terveinek elkészítése 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bem, 
Tavasz, Orgona, Ősz és a Dózsa Gy. utcák útburkolat építés 
engedélyezési terveinek aktualizálásával és a Liget utca tervének 
elkészítésével az Út-Fény Kft-t bízza meg. 

Az Út-Fény Kft. a Bem, Tavasz, Orgona, Ősz és a Dózsa Gy. utcák 
terveit bruttó 495.300,- Ft, míg a Liget utca terveinek elkészítését 
450.850,- Ft összegért vállalja, mely összeget az önkormányzat az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.4.) Pénzváltó István polgármester: A megye tájékoztatást kért, hogy az 

önkormányzatnak milyen fejlesztési elképzelései vannak, melyek a TOP-os vagy a 

Vidékfejlesztési pályázatokba beleférnek. Ezekbe a fejlesztésekbe bekerült az óvoda 

felújítása, a kerékpárút folytatása, a fogorvosi rendelő felújítása, buszöböl és 

kerékpártárló építése valamint konyha létrehozása. 

A fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatosan tárgyalásokat folytatott dr. Macsári 
Mária volt háziorvossal, miután az épületnek van olyan része, mely a doktornő 
tulajdona, vannak közös helyiségek, a fogorvosi rész pedig az önkormányzaté. 
Jelenleg a tárgyalások 4,5 millió forintnál tartanak, és kéri, hogy az önkormányzat 
nyilatkozzon megveszi-e a doktornő részét, és milyen összegben, illetőleg csak 
abban az esetben foglalkozzunk vele, ha pályázati lehetőség van fogorvosi rendelő 
kialakítására. 

A kérdés a pénzügyi bizottság ülésén is felvetődött, kéri a bizottság állásfoglalását. 

Vas Ildikó a pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság úgy foglalt 
állást, hogy a doktornő részét meg kell vásárolni, de előtte az ingatlant 
értékbecsüssel fel kell értékeltetni és utána tárgyalásokat folytatni a doktornővel az 
összegről. 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a fogorvosi 
rendelő Dr. Macsári Mária – volt háziorvos – tulajdonában lévő részét vásárolja meg. 
Javasolja, hogy a vásárláshoz az ingatlanról értékbecslést készíttessen az 
önkormányzat és hatalmazza fel a polgármestert, hogy az értékbecslés elkészítése 
után tárgyalásokat folytasson Dr. Macsári Máriával. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

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

 
25/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Fogorvosi rendelő tulajdonrészének 
megvásárlása 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
fogorvosi rendelő Dr. Macsári Mária – volt háziorvos – tulajdonában 
lévő rész megvásárlásáról. 
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A Képviselő-testület a vásárláshoz az ingatlanról értékbecslést 
készíttet. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István polgármestert, 
hogy az értékbecslés elkészítése után tárgyalásokat folytasson Dr. 
Macsári Máriával, és ennek alapján döntsön a vételárról a képviselő-
testület.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.5.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
jelenlegi ciklus megmaradt uniós pénzösszegeire pályázatokat lehet majd benyújtani, 
például tanyagondnoki hálózat fejlesztésére, személyautóra, terepjáróra és 
közösségi célú mikrobuszra. A pályázatok 100 %-os támogatottságúak. Mikrobusz 
esetében a támogatottság maximum nettó 8 millió forint, tehát pályázat esetén az 
áfát az önkormányzatnak kellene kifizetni, amennyiben azonban alapítvány pályázik, 
a támogatottság 100%-os, tehát a támogatásban az áfa is benne van. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa, hogy a Nyárlőrinc az Idősekért 
és a Rászorulókért Alapítvány nyújtsa be a pályázatot – mely Alapítvány pályázása 
esetén 100 %-os támogatottságú - közösségi mikrobusz megszerzésére, mivel az 
Alapítvány Alapító Okiratában szerepelnek azok a célok, melyek a pályázat 
benyújtásához szükségesek. 
 

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

 
26/2015. (IV.9.) Kt. határozata 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány támogatása 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány 
nyújtson be pályázatot – mely Alapítvány pályázása esetén 100 %-os 
támogatottságú - közösségi mikrobusz megszerzésére, mivel az 
Alapítvány Alapító Okiratában szerepelnek azok a célok, melyek a 
pályázat benyújtásához szükségesek. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
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 


