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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 
10-én 16 órakor megtartott üléséről. 

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

István, Forgó Istvánné, Vas Ildikó és Szappanos Renáta képviselők. 
 
Távol van: Hajagos Antal 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 Községi Önkormányzat rendelete a szociális célú tűzifa 
támogatás szabályairól  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat rendelete az építményadóról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 

5.) Zárt ülés 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2015. (XI.10.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat rendelete a szociális célú tűzifa 
támogatás szabályairól  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat rendelete az építményadóról  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 

5.) Zárt ülés 
 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat rendelete a szociális célú tűzifa 

támogatás szabályairól 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt a következő napirendi 
pont ismertetésére. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Belügyminisztérium újból pályázatot írt ki a települési 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlására. 

A támogatás feltételeit az önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia. A 

rendelet célja, hogy a településen élő szociálisan rászorulók részére segítséget 

nyújtson lakásuk fával történő téli fűtéséhez.  

A támogatás annak a személynek, vagy családnak nyújtható, aki létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy 

tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd. Az elbírálás során előnyben kell 

részesíteni a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára 

(tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására) a 

települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult személyeket vagy a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat. 

A támogatás odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntene, melynek 
mértéke háztartásonként 1 m3 lenne, mely 6-7 q-nak felel meg. 

A rendelet-terveztet az egészségügyi és szociális bizottság is megtárgyalta. 
 
Forgó Istvánné az egészségügyi és szociális bizottság elnöke: Az egészségügyi 
és szociális bizottság támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 
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2. ) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat rendelete az építményadóról 

 

Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívással élt az építményadóról szóló 21/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelettel 
kapcsolatban. Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak alapján 
az új rendelet megalkotását és az előbbiekben megjelölt rendelet hatályon kívül 
helyezését. 

A rendelet-tervezetet a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az építményadóról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról  
 

*** 
 
3.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata 
 
Pénzváltó István polgármester: Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosítása miatt felül kell vizsgálni a társulás működését. Minden önálló 
polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatnak kötelező a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat fenntartása, illetve ahol nem az önkormányzat vagy társulás 
végezte ezt a feladatot, hanem egyház vagy civil szervezet, ott fel kell bontani a 
megállapodásokat és az önkormányzatnak magának kell ellátni ezt a feladatot. Ahol 
eddig ez a két feladat külön volt, most össze kell vonni.  

Ezzel egy időben a feladatellátást megbontották, a hatósági ügyeket és a speciális 
feladatokat, mint például a védelembe vétel, a járások kapták meg, a többi feladat az 
önkormányzaté.  

Az önkormányzat ezt a feladatot eddig társulásban végezte és ez után is el lehet 
végezni társulásban, de külön normatíva nem fog járni a társulásnak. Eddig a 
feladatot Tiszaalpár, Lakitelek és Nyárlőrinc társulás keretében végezte el. Az 
önkormányzatoknak 2015. november 30-ig azt kell eldönteni, hogy ezt a feladatot 
továbbra is társulás keretében fogja ellátni vagy önállóan, mert 2016. január 1-jétől a 
családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és 
szakmai egységben – működhet.  
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Véleménye szerint minden szempontból jobb lenne, ha ezt a feladatot továbbra is 
társulás keretében lehetne megoldani, de természetesen ehhez kell a másik két tag 
beleegyezése is.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Szintén azon a véleményen van, hogy egy jól működő, 
korrekt társulást, ahol a feladat megfelelően van ellátva meg kell tartani.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi döntést hozza. Javasolja, hogy a 
Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 136. § (9) bekezdése alapján vizsgálja felül a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit. 
Javasolja, hogy a feladat ellátásáról a szakmai rendeletek alapján az Szt.-ben 
meghatározott időpontig döntsön. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
72/2015. (XI.10.) normatív határozata 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati  
Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv) 48. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az 
alábbi döntést hozza: 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. 
§ (9) bekezdése alapján felülvizsgálta a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti 
kereteit. 
A feladat ellátásáról a szakmai rendeletek alapján az Szt.-ben 
meghatározott időpontig dönt. 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2015. november 30. 
 

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

 
A nyílt ülés 16,45 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a 
zárt ülés eredményét. 
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Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen egy napirendi pont került megtárgyalásra a 
„Nyárlőrincért” kitüntető díj adományozása. A kitüntetésre két személyre hozott 
döntést a képviselő-testület. A részletek előkészítésére a jegyző kapott megbízást. 
 
 
4.) Egyebek  
 
4.1.) Pénzváltó István polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület ismételt támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
Az egyesület ebben az évben már kétszer részesült támogatásban, a mostani 
kérelem támogatását – az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel – nem 
javasolja.  
 
A javaslatot a pénzügyi bizottság is megtárgyalta.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elutasítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület ismételt támogatási kérelmének – az 
önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel – elutasítását. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
75/2015. (XI.10.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület  

támogatási kérelmének elutasítása 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 

Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület ismételt támogatási 

kérelmét – az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel – 

támogatni nem tudja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
4.2.) Pénzváltó István polgármester: A temető fenntartásával kapcsolatos 
pályázat-tervezet elkészült, melyet szeretnénk a testület tagjaival megvitatni.  
 
A pályázatban a korábbiaknak megfelelően a temető teljes fenntartása a vállalkozó 
feladata lenne és az önkormányzat anyagiakban ehhez nem járul hozzá. Ennek 
megfelelően adjon-e az önkormányzat a temető fenntartójának kizárólagosságot, a 
temetkezési szolgáltatáshoz, vagy másik vállalkozó is temethet.  
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Forgó Istvánné képviselő: Úgy emlékszik, hogy az előző vállalkozónál is úgy volt, 
hogy csak Ő temethet. 

 
Vas Ildikó képviselő: Abban az esetben, ha másik vállalkozó is temethetne, talán 
nem lennének olyan magasak az árak. 

 
Szappanos Renáta képviselő: Gondolni kell arra is, hogy nem mindenki tudja a 
magasabb árat megfizetni.  

 
Pénzváltó István polgármester: A pályázatba az önkormányzat szeretné belevenni, 
hogy előnyt élvez az a pályázó, aki a temető kerítésének felújításához 3 millió 
forinttal hozzájárul. 

 
Szappanos Renáta képviselő: Véleménye szerint fontos lenne, hogy benne legyen 
a megállapodásban, hogy megbeszélés alapján más is temethet. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Problémát jelenthet az is, hogy a kegyeleti 
szolgáltatáshoz tartozó kellékek ami az üzemeltető vállalkozó tulajdona, azt biztosan 
nem fogja átengedni egy másik vállalkozónak.  
 
Túri István képviselő: Amennyiben kizárólagosságot adunk egy vállalkozónak azzal  
kizárjuk a konkurenciát, aki esetleg egy kicsit féken tudná tartani az árakat. A 
kegyeleti szolgáltatás összegének alakulásában van-e az önkormányzatnak bele 
szólása?  
 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzatnak ebbe nincs bele szólása, 
csak a szociális temetés összegét határozhatja meg.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Nem lát olyan nagy problémát azzal kapcsolatban, 
hogy csak egy szolgáltató temet. Régebben is így volt és most is így van. 
Amennyiben valaki tisztességesen látja el a feladatát, nem szabadna problémának 
felmerülnie.  
 
Túri István képviselő: A szerződés határozott vagy határozatlan idejű lenne? 
 
Pénzváltó István polgármester: Határozott időre szólna öt év elegendő lenne. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Öt év elegendő, tudja támogatni, már csak azért is, 
mert a képviselő-testület tagjai is csak öt évre vannak megválasztva és ilyen jellegű 
elkötelezettséget a következő testületre nem szabad hagyni.  
Azt lehetne még a szerződésbe belevenni, hogy az öt év lejárta előtt a szerződést 
meghosszabbítjuk, ha mindkét fél úgy gondolja és akkor nem kell új pályázati kiírás 
az öt év letelte után.  
 
Pénzváltó István polgármester: Ha öt évre tervezünk, akkor a kerítés építéséhez 
történő hozzájárulás ne kerüljön bele a kiírásba? 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint ez tárgyalás és megállapodás 
kérdése. A szerződésbe annyit még beletenne, hogy bármilyen probléma esetén a 
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jegyzőhöz és polgármesterhez lehet fordulni, akik kivételes esetben engedélyezhetik, 
hogy másik szolgáltató temessen.  
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tehát azon az állásponton van, 
hogy a pályázati kiírásban öt évre szóló szerződés szerepeljen, benne legyen a 
kizárólagosság, szerepeljen a 3 millió forinttal történő hozzájárulás a kerítés 
építéséhez, valamint hogy kivételes esetben megbízást adhatunk másik 
szolgáltatónak.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Meg kell nézni a jogszabályi hátteret a temető 
fenntartásával illetve a temetkezési szolgáltatás ellátásával kapcsolatban, hogy a 
képviselő-testület meghatározhatja-e, hogy a temetkezést ki végezheti-e. Korlátozni 
lehet-e, hogy csak egy temetkezési szolgáltató végezze a tevékenységet, aki a 
temető üzemben tartója lesz. 
 
4.3.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
Hírös Kft. az óvodás és iskolás gyermekek étkezési térítési díjának mértékét 2015. 
november 1-jével 1,4%-kal megemelte. Amennyiben az önkormányzat átvállalja a 
szülőktől a november, december havi díjkülönbözetet, 30 e/Ft kiadást jelentene. 

Javasolja a képviselő-testületnek a 30 e/Ft díjkülönbözet átvállalását. 

A javaslatot a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Szivárvány Napközi Otthonos Óvodában és a Lakiteleki Eötvös Iskola Buzás János 
Általános Iskolai Tagintézményben étkező gyermekek november, december havi 
étkezési térítési díjkülönbözetét, 30 e/Ft-ot átvállalja át. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző 
 

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

 
76/2015. (XI.10.) Kt. határozat 
Étkezési térítési díj különbözet átvállalása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 
Napközi Otthonos Óvodában és a Lakiteleki Eötvös Iskola Buzás 
János Általános Iskolai Tagintézményben étkező gyermekek 
november, december havi étkezési térítési díjkülönbözetét, 30 e/Ft-ot 
átvállalja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.4.) Turi István képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy az iskolában a fűtés 
javításával kapcsolatban történt-e változás? 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2015. november 10. napján 9 

 

 
Pénzváltó István polgármester: Annyi változás történt, hogy Kiss János lakiteleki 
vállalkozó a lyukas konvektor cseréjét megoldotta és átnézte a többi konvektort is, 
amit lehetett megjavított és felelősséget vállalt érte. Ez természetesen csak 
ideiglenes megoldást, az egész épület fűtését korszerűsíteni kell. Minden 
valószínűség szerint lesz pályázati kiírás és vagy a fenntartó vagy a tulajdonos azaz 
az önkormányzat pályázhat a korszerűsítésre.  
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


