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N y á r l ő r i n c , 2014. október 27. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-

én 15 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, 

Szappanos Renáta, Hajagos Antal, Tormási Zoltán és Túri István 
képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 
 
Meghívott vendégek: Tóth Kálmán választási bizottság elnöke, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos, 
Dr. Magonyné dr. Kuczka Judit, 
Varga Imre. 

 
Pénzváltó István polgármester: Köszöntöm az október 12-én megválasztott 
képviselőket valamint a meghívottakat. 

Megállapítom az ülés határozatképességét, tekintettel arra, hogy a megválasztott 6 
fő képviselő közül mindenki jelen van. Ünnepélyesen megnyitom a 2014-2019. évi 
önkormányzati ciklus Képviselő-testületének alakuló ülését. 

Ezen ünnepélyes esemény alkalmával, kérem hallgassuk meg közösen a himnuszt. 

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok szerint végezzük 
munkánkat, mely nagyobb részt kötött keretek között az Mötv. szabályai szerint kell, 
hogy realizálódjon.  

A mai ülésen a napirendek tárgyalása nyílt ülés keretében történik, mivel erre 
szólóan a képviselő-testület tagjai, azaz valamennyi érintett előzetesen írásban 
nyilatkozatot tett. 

Javasolom a következő napirendi pontok elfogadását. 

N a p i r e n d :  
 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 
eredményéről 
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke 

2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke 

3.) A polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Az Ügyrendi Bizottság létrehozása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétel 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) A Képviselő-testület további bizottságainak létrehozása 
 a.) Pénzügyi Bizottság 
 b.) Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) SzMSz felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

10.) Egyéb ügyek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
114/2014. (X.27.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 

eredményéről 
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke 

2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke 

3.) A polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Az Ügyrendi Bizottság létrehozása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétel 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) A Képviselő-testület további bizottságainak létrehozása 
 a.) Pénzügyi Bizottság 
 b.) Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) SzMSz felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

10.) Egyéb ügyek 
 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület az alakuló ülés napirendjét 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________4. 

N y á r l ő r i n c , 2014. október 27. napján. 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 
eredményéről 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkérem Tóth Kálmánt a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a helyi választás lebonyolításáról, annak 
végleges eredményéről. 
 
Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: Az előterjesztés alapján ismerteti 
a HVB beszámolóját. (Mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 

A tájékoztatót követően a HVB elnöke elmondja, hogy a megbízólevelek átadására a 
választási eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései értelmében már sor 
került 2014. október 17-én pénteken. 
 
2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Pénzváltó István polgármester: Az alakuló ülés kötelező napirendje az 
önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.  

Felkérem Tóth Kálmánt a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a jelen ülés egyik 
emlékezetes napirendjét szíveskedjen levezényelni, azaz a megválasztott 
önkormányzati képviselők eskütételét. 
 
Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: Kérem a képviselő-testület tagjait, 
hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána mondani. Kérem, szíveskedjenek 
felállni ezen ünnepélyes pillanatokban. 

(Az eskü szövege): 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Nyárlőrinc község fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen.” 
 

Kérem, hogy szíveskedjenek aláírásukkal igazolni az eskü letételét, azaz az 
esküokmányt aláírni. 
 
Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: Ezt követően felkérem Pénzváltó 
István polgármester urat, hogy szíveskedjen a polgármesteri esküt letenni a 
képviselő- testület tagjai előtt 
 

“Én Pénzváltó István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat Nyárlőrinc község fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 
javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen.” 

Felkérem a polgármester urat, hogy az esküokmányt szíveskedjen aláírni. 
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3.) A polgármesteri program ismertetése 
 
Pénzváltó István polgármester: Ismerteti a polgármesteri programját. (Mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz). 
 
 

A képviselő-testület Pénzváltó István polgármester programját egyhangúlag 
tudomásul vette. 

 
 
Pénzváltó István polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításával kapcsolatosan felkéri a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet. 
 
Zayzon Jenőn jegyző: Az SzMSz azonnali módosítását szükségessé teszi egyrészt, 
hogy az SzMSz-ben a korábbi polgármester társadalmi megbízatásban, a most 
megválasztott pedig főállásban fogja végezni feladatát. Másrészt pedig indokolttá vált 
az 1. és 6. számú függelékek hatályon kívül helyezése a képviselő-testület személyi 
összetételének változása miatt. 

Megjegyezni kívánom, hogy a 61/2009. (XII.14.) IRM. rendelet nem ismeri el a 
függelék intézményét, ebből kifolyólag mindenképpen szükséges módosítani az 
SzMSz-t.  

A 2010. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Jat.) (7) bekezdése szerint a jogszabályban 
meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését 
követő valamely nap lehet. A Jat. 7.§ (2) bekezdése kivételesen lehetővé teszi, hogy 
a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja legyen. Ebben az esetben 
azonban, figyelemmel a Jat. 7.§ (2) bekezdésében foglaltakra, a hatálybalépés 
időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.  

A működés folyamatosságának biztosítása érdekében a képviselő-testület 
szervezetét érintő kérdéskörök alakuló ülésen történő tárgyalását, illetve annak 
SzMSz-ben történő átvezetése szükséges.  

A szervezeti kérdések minél előbbi alkalmazhatósága érdekében az SzMSz 
módosításának kihirdetése a Jat. 7.§ (2) bekezdése alapján úgy történhet, ha először 
a képviselő-testület módosítja az SzMSz-ét, a polgármester szünetet rendel el, mely 
idő alatt a jegyző gondoskodik a helyi rendelet kihirdetéséről. Az SzMSz 
módosításának hatálybalépési időpontját azonban órában kell megadni, méghozzá 
úgy, hogy az nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. Az SzMSz kihirdetése után, 
illetve az SzMSz hatálybalépése után folytatódhat a képviselő-testületi ülés. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a rendelet módosítás elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő rendeletet alkotta:  
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013.(XII.30.) 
rendelet módosításáról 

 
*** 

 
Pénzváltó István polgármester: A rendelet kihirdetésére szünetet rendel el. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Pénzváltó István polgármester: A szünet befejeztével 1540 órakor a módosított 
SzMSz hatályba lépett. 
 
4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Kérem a jegyző asszonyt, hogy a megállapítás 
legfontosabb szabályait ismertesse. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A főállású polgármester illetményének megállapításában 
változás történt jelenleg a Mötv rendelkezései szabályozzák ezt. Az illetményt 
összegszerűen kell meghatározni, nincs a képviselő-testületnek mérlegelési 
lehetősége (ez is eltérés a korábbi szabályozástól). 

Az illetmény közérdekű adat (Mötv. 35. §. (4) bek.) ezért nyílt ülés keretében 
tárgyalja a képviselő-testület és döntés az ügyben egyszerű többséggel születik 
határozathozatal mellett. 

Pénzváltó István polgármesteri tisztségét főállásban látja el (Mötv. 64.§.(1) bek.) 
melyért illetményre jogosult.  

A polgármester illetménye a Mötv. 71. §. (4) bekezdése alapján a megyei jogú város 
polgármester illetményéhez viszonyítottan kerül megállapításra ennek 60 %-a az 
1501-10.000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében. 

A megyei jogú város polgármesterének illetménye megegyezik a helyettes államtitkár 
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítésből vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével, mely jelenleg 747.877,- Ft (Mötv. 
71. §. (2) bek.) 

Tekintettel arra, hogy a fenti összeg 60 %-ára jogosult a polgármester ezért bére 
448.726,- Ft lesz az ismertetett jogszabályi előírások okán. 

Az illetményt tehát egyszerű többséggel hozott határozatban összegszerűen kell 
megállapítani. 

Az illetményen kívül a polgármestert polgármesteri tisztsége ellátásával 
összefüggésben költségtérítés illeti meg. A szabályozás itt is módosult, 
költségátalány megállapítására – a korábbiaktól eltérően – nincs lehetőség.  

A főállású polgármester havonta tehát költségtérítésre jogosult, amely az 
illetményének 15 %-ában meghatározott összeg: azaz 67.309,- Ft. (Mötv. 71. §. (1) 
és (6) bek.) 
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Javasolom, hogy Pénzváltó István polgármester illetményét 2014. október 12-i 
időponttól figyelemmel az elhangzottakra bruttó Ft-ban 448.726,- Ft szíveskedjenek 
megállapítani, költségtérítését pedig 67.309,- Ft összegben 
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy saját 
elhatározásából nem kíván a döntésben részt venni. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal (polgármester nem szavazott) a következő határozatot hozta: 

 
115/2014. (X.27.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester illetménye és 
költségtérítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármester illetményét 2014. október 12. napjától havi 
bruttó 448.726,- Ft-ban állapítja meg. 

2.) A Képviselő-testület Pénzváltó István polgármester 
költségtérítését 2014. október 12. napjától havi bruttó 67.609,- Ft-
ban állapítja meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző  
 

Pénzváltó István polgármester: A polgármester illetményének megállapításával     
a képviselő-testület megalakultnak tekinthető.  

Kérem a jegyző asszonyt, ismertesse a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget és az 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozást. 
 
Zayzon Jenőn jegyző: Ismerteti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget és az 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozást. 

Az új önkormányzati törvény, valamint az önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvényt értelmében a polgármester és 
önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-
jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az 
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 
vagyonnyilatkozatát (Mötv. 39.§. (1) bek.) 

A vagyonnyilatkozatokat az SzMSz-ben erre kijelölt bizottság az Ügyrendi Bizottság 
tartja nyilván és ellenőrzi.  A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – 
annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő jogait nem gyakorolhatja, 
juttatásokban nem részesülhet. 

 Az összeférhetetlenségi és méltatlansági kérdések megismerése meglehetősen 
bonyolult és szerteágazó ismeretanyag, melyről írásos tájékoztató készült ez 
kiosztásra került az ülés elején. Az esetleges összeférhetetlenségi ügyek 
kivizsgálása is az ügyrendi bizottság feladata.  
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A vagyonnyilatkozat-nyomtatványok a testületi ülést követően kiosztásra kerülnek, és 
a biztosított nyomtatványokon legkésőbb november 12-ig tegyék meg a 
vagyonnyilatkozatukat és a hivatalban szíveskedjenek leadni azt. 
 
5.) Ügyrendi Bizottság megválasztása 
 
Pénzváltó István polgármester: Javaslatot teszek az Ügyrendi Bizottság elnökének 
és tagjainak megválasztására, a következő személyekre: 

 Elnök: Szappanos Renáta képviselő, 
 Elnökhelyettes: Hajagos Antal képviselő, 

Tagok: Forgó Istvánné és Vas Ildikó képviselők. 
 
Az érintett képviselők külön-külön kijelentik, hogy a megválasztásuk esetén a feladat 
ellátását vállalják, hozzájárulnak ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület 
nyílt ülésen tárgyalja, egyben bejelentik személyes érintettségüket. 
 

Pénzváltó István polgármester: Javasolom, hogy az érintetteket a képviselő-
testület ne zárja ki a szavazásból. Kérem, szavazzunk az Ügyrendi Bizottság 
elnökére és tagjaira. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
116/2014. (X.27.) Kt. határozat 
Ügyrendi bizottság megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság  

Elnökének: Szappanos Renáta képviselőt, 

Elnökhelyettesének: Hajagos Antal képviselőt, 
Tagoknak: Forgó Istvánné és Vas Ildikó képviselőket  

választotta meg. 
 
6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Mötv. 34. § (1) bekezdése szerint a 
polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a 
képviselőtestület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére alpolgármestert választ, akinek személyére a polgármester 
tehet javaslatot. A törvény szerint minden önkormányzatnál kell legalább egy 
alpolgármestert választani. 

A várható feladatok alapján változatlanul egy társadalmi megbízatású alpolgármester 
választását indítványozom. 

Alpolgármesternek Tormási Zoltán képviselő személyét javasolom, kérem a 
képviselő-testületet, értsen egyet javaslatommal. 
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Tormási Zoltán képviselő: Megköszönöm a polgármester bizalmát, kijelentem, 
hogy megválasztásom esetén vállalom a feladatot, beleegyezem a nyilvános 
tárgyalásba, egyben bejelentem személyes érintettségemet, és ennek következtében 
saját elhatározásomból nem veszek részt a szavazásban. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkérem az ügyrendi bizottságot, hogy az 
alpolgármester személyére bonyolítsa le a titkos szavazást, és erről a jegyző 
asszony közreműködésével vegyen fel külön jegyzőkönyvet. 

Felkérem Zayzon Jenőné jegyző asszonyt, ismertesse a titkos szavazás módját. 
 

Zayzon Jenőné jegyző: Ismerteti a titkos szavazás módját. Az elkészített 
szavazólapokon érvényesen szavazni a jelölt neve alatt „IGEN”, „NEM” szó 
valamelyike utáni körben elhelyezendő egymást metsző két vonallal lehet. Az 
alpolgármester megválasztásához minősített többségű (azaz 4) szavazat szükséges. 
A titkos szavazás a jegyző szobájában bonyolítható le. 

 
Szappanos Renáta ügyrendi bizottság elnöke: Átveszi a jegyzőtől az előre 
elkészített szavazólapokat. 
 
Pénzváltó István polgármester: A szavazás lebonyolítása végett szünetet rendelek 
el. 
 

 
Pénzváltó István polgármester: A szünetet követően felkérem az ügyrendi 
bizottság elnökét ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Szappanos Renáta ügyrendi bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás 
eredményét. Az urnában 6 érvényes szavazólap volt. Mind a 6 szavazólapon 
Tormási Zoltán csak „igen” szavazatot kapott. A titkos szavazásról készített 
jegyzőkönyvet átadta Pénzváltó István polgármesternek. (Mellékelve az alakuló ülés 
jegyzőkönyvéhez). 
 

Pénzváltó István polgármester: A titkos szavazás eredménye alapján kimondom a 
határozatot. Nyárlőrinc község képviselő-testülete alpolgármesternek Tormási Zoltán 
képviselőt választotta meg. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete titkoz szavazással 6 (hat) igen 
szavazattal, 0 (nulla) nem szavazattal (alpolgármester nem szavazott) a 
következő határozatot hozta: 

 
117/2014. (X.27). Kt. határozat  
Alpolgármester megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek 2014. október 27-
vel Tormási Zoltán képviselőt választotta meg. 
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Pénzváltó István polgármester: Felkéri Tormási Zoltán alpolgármestert, hogy az 
írásbeli szöveg alapján, alpolgármesteri minőségében tegye le az esküt a képviselő-
testület előtt, ezt követően szíveskedjen az esküokmányt aláírni. 

Én Tormási Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat Nyárlőrinc község fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 
javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen.” 
 

A polgármester átadja Tormási Zoltán részére a megbízólevelet, mint 

alpolgármesternek. 
 
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester részére 
tiszteletdíjat állapít meg a képviselőtestület Mötv. 80. §. (1) bekezdése alapján. A 
társadalmi megbízatású alpolgármester tehát tiszteletdíjra jogosult, amelynek 
összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-
90 %-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatában lemondhat. (Mötv. 
80. §. (2) bekezdése szabályozását figyelembe véve). 

A jogszabályi hivatkozások és rendelkezések alapján javaslja, hogy Tormási Zoltán 
társadalmi megbízatású alpolgármester részére a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában azaz 157.100,- Ft-ban szíveskedjenek 
megállapítani, 2014. október 27-i időponttól kezdődően. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult (Mötv. 80. §. (3) bek.) Javaslja a 
meghatározott költségtérítés határozatban való rögzítését 23.565,- Ft összegben. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét, és ennek 
következtében saját elhatározásából nem vesz részt a szavazásban, valamint 

szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a törvény által megállapított 
költségtérítésére nem tart igényt.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolom, hogy Tormási Zoltán alpolgármestert a 
képviselő-testület ne zárja ki a szavazásból. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy 
Tormási Zoltán alpolgármester részére 2014. október 27. napjától kezdődő 
időszakkal havi bruttó 157.100,- Ft tiszteletdíjat állapítson meg. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal (alpolgármester nem szavazott) a következő határozatot hozta: 

 
118/2014. (X.27.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapítása 
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H A T Á R O Z A T  

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 

Zoltán alpolgármester részére 2014. október 27. napjától 

kezdődő időszakkal havi bruttó 157.100,- Ft tiszteletdíjat állapít 

meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 

 

8.) A Képviselő-testület további bizottságainak létrehozása 

 

8.1.) Pénzügyi Bizottság megválasztása 

 

Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzati feladatok és hatáskörök 

gyakorlására a képviselő-testület létrehozza azokat a szerveit, amelyek tevékenyen 

részt vesznek a döntés-előkészítésben és döntéshozatalban. 

Az érvényben lévő SzMSz szerint a kötelezően létrehozandó Pénzügyi Bizottságon 

kívül az Egészségügyi és Szociális Bizottságot létrehozását tartalmazza, tehát a 

Bizottsági struktúra nem változik. A Bizottság elnökét is a képviselő-testület – és nem 

a bizottság – választja az Mötv. 58.§. (1) bekezdése szerint. 

Változás az is, hogy az alpolgármester is lehet Bizottsági tag akár elnök is az Mötv. 

58. §. (1) bekezdése értelmében. 

Javaslatot teszek a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására, az 

alábbiak szerint: 

Elnök: Túri István képviselő, 

Elnökhelyettes: Vas Ildikó képviselő, 

Tagok: Hajagos Antal és Szappanos Renáta képviselők. 

Az érintet képviselők, külön-külön kijelentik, hogy a megválasztásuk esetén a feladat 

ellátását vállalják, hozzájárulnak ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület 

nyílt ülésen tárgyalja, egyben a képviselők bejelentik személyes érintettségüket. 

 

Pénzváltó István polgármester: Javasolom, hogy az érintetteket a képviselő-

testület ne zárja ki a szavazásból. Kérem, szavazzunk a Pénzügyi Bizottság 

elnökének és tagjainak személyére. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 

szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

119/2014. (X.27.) Kt. határozat 

Pénzügyi Bizottság megválasztása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi 
Bizottság  

Elnökének: Túri István képviselőt, 
Elnökhelyettesnek: Vas Ildikó képviselőt, 
Tagjainak: Hajagos Antal és Szappanos Renáta képviselőt 

választotta meg. 
 
8.2.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megválasztása 
 
Pénzváltó István polgármester: Javaslatot teszek az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására. 

Elnökének: Forgó Istvánné képviselőt,  
Elnökhelyettes: Túri István képviselőt, 
Tagjainak: Hajagos Antal képviselőt, 
Kültagnak: Dr. Magonyné dr. Kuczka Juditot és Varga Imrét. 

 
Az érintet képviselők és kültagok külön-külön kijelentik, hogy a megválasztásuk 
esetén a feladat ellátását vállalják, hozzájárulnak ahhoz, hogy a napirendi pontot a 
képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja, egyben a képviselők bejelentik személyes 
érintettségüket. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolom, hogy az érintetteket a képviselő-
testület ne zárja ki a szavazásból. Kérem, szavazzunk az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnökére és tagjaira. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
120/2014. (X.27.) Kt. határozat 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Elnökének: Forgó Istvánné képviselőt, 

Elnökhelyettesének: Túri István képviselőt, 

Tagjának: Hajagos Antal képviselőt, 

Kültagnak (nem képviselőt): Dr. Magonyné dr. Kuczka Juditot, 
Varga Imrét  

választotta meg. 
 
Pénzváltó István polgármester: A bizottságok nem képviselő tagjai 
megválasztásukat követően kötelesek esküt tenni a képviselő-testület előtt.  
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Kérem Dr. Magonyné dr. Kuczka Judit és Varga Imre bizottsági kültagokat, hogy az 
eskü szöveg előmondása alapján a képviselő-testület előtt tegyék le az esküt, és a 
vonatkozó dokumentumot szíveskedjenek aláírni. 

Én Dr. Kucka Judit és Varga Imre becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő 
feladataimat Nyárlőrinc község fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen.” 

 
9.) SzMSz felülvizsgálata 
 

Pénzváltó István polgármester: Az Mötv. 43. §. (3) bekezdése szerint a képviselő-
testület az alakuló vagy az azt követő ülésén a Mötv. szabályai szerint alkotja meg 
vagy vizsgálja felül Szervezeti Szabályzatáról szóló rendeletét. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatát végezze el, és szükség szerinti módosítására tegyen előterjesztést az 
Ügyrendi Bizottság bevonásával a képviselő-testület részére. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, 0 (nulla) nem 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
121/2014. (X.27.) Kt. határozat 
Szervezeti és Működési Szabályzat  
felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat felülvizsgálatát végezze el, és szükség 
szerinti módosítására tegyen előterjesztést az Ügyrendi 
Bizottság bevonásával a képviselő-testület részére. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
10.) Egyéb ügyek 
 
10.1.) Pénzváltó István polgármester: Köszönti dr. Németh László fogorvost, aki 
kérelemmel fordult a testület felé. A doktor úr 6 éve látja el Nyárlőrinc község 
lakosságát Lakiteleki rendelőjében. Korára való tekintettel kéri a 2008-ban megkötött 
szerződés felbontását 2014. december 31-vel, miután két körzet ellátása már 
megterhelő számára. Heti munkaideje csökkentése érdekében csak egy körzet 
ellátását szeretné vállalni.  

Megítélése szerint Nyárlőrinc nem maradhat fogorvos nélkül, sőt azt szeretné, ha az 
ellátás helyben valósulna meg, hiszen a helyiség adott lenne. A problémát főleg a 
felszereltség hiánya jelenti. Ebben kérnénk a doktor úr segítségét, hogy Nyárlőrinc 
ne maradjon fogorvos nélkül. 
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dr. Németh László fogorvos: Több variáció is felmerült. Miután a fia szintén 
fogorvos, úgy gondolták, hogy miután Nyárlőrinc kisebb körzetet jelent, fia venné át a 
Lakiteleki körzetet és Ő csak a Nyárlőrinci körzetet vállalná – a praxisjog 
megszerzésével - heti 16 órában három napra elosztva. Nyárlőrincen már megnézte 
a fogorvosi helyiséget, amely megfelelő, de a felszereltség teljes egészében 
hiányzik. Lenne egy széke géppel, de a kompresszor és egyéb felszerelés hiányzik, 
ezért egyenlőre Lakiteleki rendelőben vállalná a nyárlőrinci betegeket.  

A későbbiekben képezné megbeszélés tárgyát, hogy a Nyárlőrinci rendelőt hogyan 
lehetne úgy felszerelni, hogy arra az ÁNTSZ működési engedélyt adjon. Amennyiben 
az ÁNTSZ működési engedélyt adna, akkor lenne lehetőség arra, hogy a nyárlőrinci 
lakosság helyben legyen ellátva.  
 
Pénzváltó István polgármester: Miután komoly esély van arra, hogy Nyárlőrincen 
fogorvos legyen, kéri a doktor urat, hogy készítsen egy tételes listát, milyen 
felszerelésre lenne szükség ahhoz – és hozzávetőleg mekkora összeget tenne ki – 
hogy az ÁNTSZ megadja a működési engedélyt.  
 
dr. Németh László fogorvos: Természetesen megnézi, és összeállít egy 
költségkalkulációt, hogy mennyiből jönne ki a felszerelés. Azt nem tudja megígérni, 
hogy felszereli a rendelőt, de azt meg lehet nézni, hogy mennyi lenne a költsége, ha 
teljesen felszerelnénk. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ahhoz ragaszkodnánk, hogy a doktor úr 
decemberig ellássa Nyárlőrinc lakosságát, mert nem szeretnénk, ha ellátás nélkül 
maradna a község. 
 
dr. Németh László fogorvos: Természetesen a folyamatosság biztosítva lesz, 
ugyan így, egyenlőre Lakiteleken és nagyobb óraszámban. A továbbiakról pedig 
tárgyalásokat folytatnánk. 
 
Vas Ildikó képviselő: Tudna esetleg a doktor úr egy hozzávetőleges összeget 
mondani, mennyi lenne a rendelő felszerelése? 
 
dr. Németh László fogorvos: Erre nehéz válaszolni, mert függ a felszerelés 
mennyiségétől, minőségétől, de talán egy 2-3 millió forinttal már el lehetne indulni.  
 
Pénzváltó István polgármester: Köszönjük a doktor úrnak a tájékoztatást, bízunk 
benne, hogy rövid határidőn belül létrejön a szerződéskötés, hogy alapunk legyen a 
továbbiakhoz. 
 
10.2.) Pénzváltó István polgármester: Köszönti Kiss Ferencet a polgárőrség 
vezetőjét, aki bejelentette, hogy vezetői munkáját a továbbiakban anyagi juttatás 
fejében tudná ellátni, tekintettel arra, hogy a polgárőri munkájához szükséges 
informatikai eszközöket eddig saját költségén üzemeltette. 
Véleménye szerint a polgárőrség a községben jól működik azt mindenképpen fenn 
kell tartani és meg kell becsülni. Azt hogy a polgárok biztonságban vannak jó 
érzéssel tölti el az embert. Szeretné, ha ez továbbra is ilyen szinten működne, és 
olyan ember irányítaná, akinek ebben már nagy tapasztalata van. Úgy véli, hogy a 
megbecsülésnek anyagiakban is meg kell mutatkoznia.  
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Az előzetes egyeztetések után javasolja a polgárőrség vezetője Kiss Ferenc részére 
havi nettó 25.000,- Ft megbízási díj biztosítását. Kéri a képviselő-testület 
hozzájárulását. 
 
Hajagos Antal képviselő: Támogatja a javaslatot, de szeretné kérni, hogy a 
polgárőrség munkájáról, tevékenységéről a képviselő-testület felé készüljön 
beszámoló. 
 
Pénzváltó István polgármester: Természetesen a megbízási szerződés jár egyfajta 
kötelezettséggel, mind a megbízó, mind a megbízott részéről – mint például a 
beszámolási kötelezettség - melyet a szerződés tartalmazni fog.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Polgárőrség vezetője Kiss Ferenc részére 2014. 
november 1-től havi nettó 25.000,- Ft megbízási díj biztosítását. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
122/2014. (X.27.) Kt. határozat 
Kiss Ferenc a Polgárőrség vezetője részére 
megbízási díj biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgárőrség vezetője Kiss Ferenc részére 2014. november 1-től 
havi nettó 25.000,- Ft megbízási díjat biztosít  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Kiss Ferenc: Szeretné megköszönni a bizalmat. Mint ahogyan eddig, ez után is 
igyekszik eleget tenni kötelezettségének és továbbra is megfelelően vezetni a 
Polgárőrséget, és együtt működik a képviselő-testülettel minden olyan feladat 
megoldásában mely érinti a lakosság közbiztonságát. 
 
10.3.) Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat pályázaton új 
tanyagondnoki gépjárművet nyert. A régi autó jelenleg a Művelődési Ház udvarán áll. 
Felvetődött a kérdés mi történjen a régi autóval. Tekintettel arra, hogy nem tudjuk, az 
új kisebb méretű és teljesítményű gépkocsi hogyan bírja majd a téli időjárás okozta 
útviszonyokat, az autót egyenlőre ne értékesítse az önkormányzat.  
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint is meg kell várni az idei évi telet, hogy 
mennyire bírja az új autó a külterületi viszontagságos utakat. Szeretne érdeklődni, 
hogy esetleg be lehetne-e állni valahova a gépkocsival, hogy ne a szabad ég alatt 
legyen?  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Azt is figyelembe kell venni, hogy ha az autó 2-3 
hétig esetleg nem lesz használva, miután dieseles nem biztos, hogy rögtön beindul.  
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Olyan helyet kell keresni, ahol ha probléma van gyorsan lehet segíteni, amennyiben 
szükséges. Véleménye szerint a polgárőrség autójának is keresni kell valami helyet, 
mert jó lenne, ha még 10 év múlva is autó lenne. Nem tudhatjuk, hogy a 
közeljövőben lesz-e lehetőség másik autóra pályázni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Tárgyalt már erről Kiss Ferenccel, aki hozzájárult, 
hogy az udvarán egy féltetőt készítsünk és a kocsival oda lehetne beállni. 
 
Kiss Ferenc: Nincs kifogása ellene, a garázsa oldalába egy féltetőt nyugodtan fel 
lehet húzni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Van-e a testületi tagoknak valamilyen javaslata, 
hogy az önkormányzati autót hol lehetne elhelyezni? 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Saját telephelyén szívesen felajánl egy helyet, de 
az távol esik a községtől, tehát nincs itt helyben. 
 
dr. Magonyné dr. Kucka Judit háziorvos: Az orvos szolgálati lakás udvarán van 
egy melléképület, amit ugyan helyre kell állítani, de véleménye szerint az megfelelő 
lenne.  
 
Pénzváltó István polgármester: Köszönjük a felajánlást, élni fogunk a lehetőséggel.  
A képviselő-testület tagjai tehát abban egyetértettek, hogy az autó értékesítését 
későbbre halasztja az önkormányzat.  
 
10.4.) Pénzváltó István polgármester: Nyárlőrinci polgárok megkeresték, hogy az 
Orgona utca – Dózsa Gy. utca kereszteződésében rettenetes állapot van. A mai nap 
folyamán kiment, és valóban saroktól sarokig magasan áll a sár, az a rész szinte 
járhatatlan. Mindenképpen sürgősen megoldást kell keresni. Azon a részen, ahol az 
utcák lejtősek még a házakba is befolyhat a víz. Elengedhetetlen a vízelvezető árkok 
kialakítása.  
 
Túri István képviselő: A csütörtöki esős napon végig járta a települést – mert akkor 
látszik igazán hol van a vízelvezetéssel probléma – és bizony van olyan hely ahol a 
kiskapun belülre is befolyik a víz. Korábban is volt már róla szó, csak az 
önkormányzatnak nem volt lehetősége, hogy egy profil kanállal az árkokat 
megcsináljuk. Amennyiben lenne ilyen szerszámra pályázati lehetőség 
mindenképpen meg kellene próbálni, mert ezt máshol is fel tudja majd használni az 
önkormányzat. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Problémát jelent az is, hogy az árkokat a szél 
behordta homokkal, gazzal, tisztítva nem lett és egy idő után el is tűnt az árok. A 
Sugár utca mindkét felét a vasútnak menet a Rákóczi utcáig meg kellene csinálni egy 
25-30 cm-es árokkal, és letisztítani a padkát, hogy a víz ne álljon meg olyan 
magasan az úton és a járdán is.  
 
Véleménye szerint, az utak tulajdonjogától függetlenül az utakat rendbe kell tenni, 
mert félő, hogy a téli időszakban az állapotuk tovább romlik. Sajnos az utóbbi 
években a belterületi szilárd burkolatú utakra pályázati lehetőség nem volt. 
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Pénzváltó István polgármester: Felmérjük a javításra szoruló utakat, és a 
lehetőségekhez mérten igyekszünk elvégezni a helyreállításokat. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 


