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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 
30-án 16,30 órakor megtartott üléséről. 

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

István, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, Szappanos Renáta és Hajagos 
Antal 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 magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2015. 
háromnegyed évi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban történő 
feladatellátás 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Zárt ülés 

7.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2015. (XI.30.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2015. november 30. napján 3. 

1.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2015. 
háromnegyed évi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban történő 
feladatellátás 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Zárt ülés 

7.) Egyebek 
 
1.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt a következő napirendi 
pont ismertetésére. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot 
megkapták. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy a rendelet megalkotását 
jogszabályi változások indokolják, valamint, hogy az elmúlt ülésen elfogadott 
építményadóval összhangba kellett hozni a kommunális adó rendeltet. 

A kommunálisadó kihirdetése úgy történhet, hogy a képviselő-testület megalkotja a 
rendeletet, a polgármester szünetet rendel el, mely idő alatt a jegyző gondoskodik a 
rendelet kihirdetéséről.  

A kommunálisadó hatályba lépésének időpontját órában kell megadni, mely nem 
előzheti meg a kihirdetés időpontját. A rendelet kihirdetése után a testületi ülés 
folytatódhat.  

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

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról 
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Pénzváltó István polgármester: A rendelet kihirdetésére szünetet rendel el 1645 
órakor. 

 
Pénzváltó István polgármester: A szünet befejeztével 1655 órakor a 
kommunálisadó rendelet hatályba lépett, a testületi ülés folytatódik. 

 
2. ) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Pénzváltó István polgármester: A rendelet-módosítással kapcsolatos anyagot a 
bizottság tagjai megkapták. A módosításban az állami támogatások összegei 
valamint a saját hatáskörben hozott döntések lettek átvezetve. 
 
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 önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet 
elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
3/2015.(II.23) rendelet módosításáról 

 
*** 

 
3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2015. 

háromnegyed évi beszámolója 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az anyagot megkapták. Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 

A pénzügyi bizottság a beszámolót szintén megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
háromnegyed évi beszámoló elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Község 
Önkormányzatának 2015. háromnegyed évi költségvetés teljesítését 635.812 e/Ft 
bevétellel és 589.970 e/Ft kiadással, míg a Polgármesteri Hivatal 2015. 
háromnegyed évi költségvetés teljesítését 62.807 e/Ft bevétellel és 56.724 e/Ft 
kiadással fogadja el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
78/2015. (XI.30.) Kt. határozat 
A 2015. háromnegyed évi beszámoló 
elfogadása 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Község 
Önkormányzatának 2015. háromnegyed évi költségvetés 
teljesítését 

635.812 e/Ft bevétellel és 

589.970 e/Ft kiadással,  

2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. háromnegyed 
évi költségvetés teljesítését 

62.807 e/Ft bevétellel és 

56.724 e/Ft kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban történő 
feladatellátás 

 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt testületi ülésen már szó volt arról, hogy a 
testületnek november 30-ig döntést kell hoznia, hogy a család- és gyermekjóléti 
szolgálat feladatainak ellátását továbbra is társulás keretében kívánja-e ellátni. A 
Tiszaalpáron megtartott társulási ülésen mindhárom település úgy nyilatkozott, hogy 
fenn kívánja tartani a társulást.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat 
feladatainak ellátását 2016. január 1-től továbbra is a Tiszaalpár gesztorságával 
működő Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (tajgai: Tiszaalpár, 
Lakitelek, Nyárlőrinc) keretein belül lássa el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
79/2015. (XI.30.) Kt. határozat 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati  
Társulásban történő feladatellátás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a család- és 
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását 2016. január 1-től 
továbbra is a Tiszaalpár gesztorságával működő Szociális és 
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Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (tajgai: Tiszaalpár, Lakitelek, 
Nyárlőrinc) keretein belül látja el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési terve 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a 2016. évi 
belső ellenőrzési tervvel kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A belső ellenőrzési tervhez kapcsolódó anyagot a testület 
tagjai megkapták. Törvényi előírás, hogy belső ellenőrt kell foglalkoztatni a 
hivatalnak. A belső ellenőrnek november 30-ig kell összeállítani a következő évi 
tervet, melyet a testületnek el kell fogadnia. A 2016-os évre 7 belső ellenőrzési nap 
van beállítva. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a 2016. 
évi belső ellenőrzés tervezet. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a költségvetési 
szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 
tervét. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
80/2015. (XI.30.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
belső ellenőrzési terve 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 29. § (1) 
bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső 
ellenőrzési tervét. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
Melléklet a 80/2015. (XI.30.) Kt. határozathoz 

 
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 

 
Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 
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2016.01.01-től 2016.12.31-ig 
 
 

Az 
ellenőrzendő 

intézmény 
neve 

Kockázat elemezés A tervezett 
ellenőrzés tárgya 

A tervezett 
ellenőrzés 

célja 

Ellenő
rzendő 
idősza

k 

Ellenőrzési 
kapacitás 
szükséglet 

Ellenőrzés 
típusa és 

módszerei 

Az 
ellenőr

zés 
ütemez

ése 

Nyárlőrinci 
Polgármesteri 
Hivatal  

A szociális étkezők 
létszámának esetleges 
hibás meghatározása a 
megfelelő összegű 
állami normatív 
támogatás 
igényelhetőségét, 
esetleges visszafizetési 
kötelezettséget 
kockáztatja. 

Állami támogatás 
igénylésének 
bizonylatai, 
étkezési 
nyilvántartások, a 
szociális étkezésre 
jogosító okiratok, 
vásárolt élelmezés, 
térítési díj 
beszedés 
bizonylatai. 

A támogatás 
igénylés 
esetleg 
számbavételi 
hiányosságaina
k feltárása, a 
lehetséges és 
szükséges 
korrekciók 
elvégzése. 

2016 1 nap Szabályszerűs
égi ellenőrzés. 

II 
negyed 
év 

Nyárlőrinci 
Polgármesteri 
Hivatal. 

A kötelezettségvállalási 
szabályzat, a bizonylati 
fegyelem 
érvényesülése a bank 
és pénztárbizonylatok 
ellenőrzésével. 
 

A 2015. évi bank 
és pénztár 
bizonylatok. 

Annak 
feltárása, hogy 
érvényesül-e a 
jogszabályokba
n előírt 
bizonylati 
fegyelem. 

2015 2 nap Szabályszerűs
égi ellenőrzés. 

III 
negyed 
év 

Nyárlőrinci 
Polgármesteri 
Hivatal és a 
támogatott civil 
szervezetek  

Társadalmi 
szervezeteknek nyújtott 
támogatások 
felhasználásának 
szabályszerűsége. 

A támogatások 
felhasználásának 
nyilvántartásai és 
bizonylatai. 

Az esetleges 
elszámolási 
hiányosságok 
feltárása. 

2016. 2 nap Szabályszerűs
égi ellenőrzés 

II.. 
negyed
év 

Előre nem 
tervezett 
ellenőrzés 

    2 nap   

 
 

*** 
 

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

 
A nyílt ülés 1745 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a 
zárt ülés eredményét. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen három napirendi pont került megtárgyalásra. 
Először a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálására került sor. Az ösztöndíjra összesen 11 személy pályázott, ebből 7 fő „A” 
típusú és 4 fő „B” típus pályázatot nyújtott be. 
Az „A” típusú pályázók közül mind a 7 fő 5.000,- Ft, míg a „B” típusú pályázók közül 3 
fő 5.000,- Ft, 1 fő 4.000,- Ft támogatásban részesült . 
 
A második napirendi pontban a „Nyárlőrincért Kitüntető Díj” odaítéléséről döntött a 
képviselő-testület. A testület két személy kitüntető díjban való részesítéséről döntött, 
mely kitüntető díj 100.000,- Ft anyagi elismeréssel jár, és a „Falukarácsony” 
ünnepségén kerül átadásra. 
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A harmadik napirendi pontban két földterület adás-vételével kapcsolatban érkezett 
Agrárkamarai állásfoglalás elleni kifogás testületi elbírálására került sor. A képviselő-
testület a kifogást megtárgyalta és az Agrárkamrai állásfoglalással egyetértett, a 
kifogást elutasította.  
 
7.) Egyebek  
 
7.1.) Pénzváltó István polgármester: A Lakitelek gesztorságával működő Tisza-
menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás – melynek tagjai Lakitelek, Tiszaug és 
Nyárlőrinc – gazdálkodásában hiányosságot tártak fel. A társulás 2007. óta működik, 
de nyilvánvalóan a felmerült hiányt csak öt évre visszamenőleg lehet kérni, az 
elévülés miatt.  

Lakitelek önkormányzata Nyárlőrinc vonatkozásában a 2010.-2014. évekre 
visszamenőleg 26.083 e/Ft követelést – melyet a kedvezményes 
gyermekétkeztetésnél mutattak ki - állapított meg. Az összeget részletekben öt év 
alatt kellene kifizetni. Álláspontja, hogy ezt a tartozást nem kell kifizetni, mert 
véleménye szerint Nyárlőrinc vonatkozásában minden fizetési kötelezettség teljesítve 
van. Jelenleg az a tényállás, hogy a normatíva elszámolásnál az étkezéshez kapott 
támogatást az önkormányzat és az intézmény is bevételként számolta el. Az 
összegzés úgy történik, hogy év végén, ha differencia van a bevétel és a kiadás 
között, akkor vagy visszajár pénz, vagy hozzá kell még tenni. Most kiderült, hogy 
ezeket a bevételeket csak egyszer lehet figyelembe venni, így most a másik fele 
hiányzik, ezt az összeget szeretnék visszakapni.  

Lakitelek, mint gesztor minden évben elkészítette a költségvetést, amit a képviselő-
testület jóváhagyott. Az általuk megállapított összegeket az önkormányzat mindig 
rendezte. Jelenleg olyan tartozás nincs, melyet ne egyenlítettünk volna ki. 
Véleménye szerint ezzel az összeggel Nyárlőrinc nem tartozik, ezért javasolja, hogy 
a visszamenőleg megállapított tartozást az önkormányzat ne ismerje el. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság szintén azon az állásponton 
volt, hogy a visszamenőleg megállapított tartozást az önkormányzat ne ismerje el.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Lakitelek 
gesztorságával működő Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által 
Nyárlőrinc Önkormányzata részére visszamenőleg megállapított tartozást – 26.083 
e/Ft-ot - ne ismerje el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
98/2015. (XI.30.) Kt. határozat 
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás  
által megállapított tartozás 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egybehangzóan úgy határozott, hogy a Lakitelek gesztorságával 
működő Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által 
Nyárlőrinc Önkormányzata részére visszamenőleg megállapított 
tartozást – 26.083 e/Ft-ot - nem ismeri el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.2.) Pénzváltó István polgármester: Kecskemét Járás ÁROP pályázat keretében 
elkészítette a járási esélyteremtő programot. Minden településnek rendelkezni kell 
esélyegyenlőségi programmal, melyeket a járás figyelembe vett, és ennek alapján 
készítette el programját. A program, terjedelmére tekintettel, megtekinthető a 
honlapon. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kecskeméti járás Esélyteremtő 
Programtervét, melyet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata dolgozott ki – 
az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0123 azonosítószámú „Esély és Egyenlőség 
Együttműködési Programok a Kecskeméti járásban” című projekt keretében – 
fogadja el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző 

 

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

 
99/2015. (XI.30.) Kt. határozat 
Kecskeméti járás Esélyteremtő  
Programtervének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti 
járás Esélyteremtő Programtervét, melyet Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata dolgozott ki – az ÁROP-1.A.3-2014-2014-
0123 azonosítószámú „Esély és Egyenlőség Együttműködési 
Programok a Kecskeméti járásban” című projekt keretében – 
elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.3.) Pénzváltó István polgármester: Törvényi előírás, hogy minden évben meg kell 
állapítani az iskolai beiskolázási körzeteket. A Kormányhivatal álláspontja, hogy ha 
az adott településen egy iskola van, a körzethatár egyezzen meg a település 
közigazgatási határával. 
 
Hajagos Antal képviselő: Mi történik akkor, ha másik iskolába szeretné vinni a 
szülő a gyermeket? 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben az iskola fogadni tudja a tanulót 
nincsen akadálya. Szabad iskola választás van.  
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal álláspontjával, hogy a Lakiteleki Eötvös Iskola Buzás János 
Általános Iskolai Tagintézménye – 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4. – felvételi körzete 
megegyezik a település közigazgatási területével. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző 
 

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

 
100/2015. (XI.30.) Kt. határozat 
Általános iskolai felvételi körzethatárok 
megállapítása 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal álláspontjával, hogy a Lakiteleki 
Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai Tagintézménye – 6032 
Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4. – felvételi körzete megegyezik a település 
közigazgatási területével. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.4.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítványt a testület már támogatta 400 e/Ft-tal, melyből a mikrobusz biztosítását és 
tankolási költséget fedezte az alapítvány. Tekintettel a közelgő télre, a mikrobuszra 
téli gumiszettet kellene vásárolni, melynek összege 270 e/Ft. Javasolja a 69/2015. 
számú határozat oly módon történő módosítását, hogy az üzemeltetési és fenntartási 
költségekhez az önkormányzat 800 e/Ft-tal járuljon hozzá. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta az 
alapítvány támogatásának megemelését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 69/2015. 
számú határozatának oly módon történő módosítását, hogy a Képviselő-testület a 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 
rendszámú mikrobusz üzemeltetési és fenntartási költségeihez 800 e/Ft támogatást 
nyújtson, mely összeget az általános tartalék terhére biztosítsa, 2015. december 31-
ei elszámolási kötelezettség mellett. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző 
 

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

 
101/2015. (XI.30.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány támogatásának módosítása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2015. 
számú Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A Képviselő-testület a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 rendszámú mikrobusz 
üzemeltetési és fenntartási költségeihez 800 e/Ft támogatást nyújt, 
mely összeget az általános tartalék terhére biztosítja, 2015. 
december 31-ei elszámolási kötelezettség mellett. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.5.) Zayzon Jenőné jegyző: Az ügyrendi bizottság feladatkörébe tartozik 
előterjesztés megtétele a polgármester jutalmazására. A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. tv 225/H § (1) bekezdése rendelkezik a főállású illetve 
társadalmi megbízatású polgármester béréről illetve díjazásáról. 

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi 
mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának 
hat havi összegét.  
 
Szappanos Renáta ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a 
polgármester jutalmazását megtárgyalta és három havi illetményének megfelelő 
összegre – 1.346.178,- Ft – tett javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek, egyben bejelenti, hogy nem kíván részt 
venni a szavazásban. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Pénzváltó István 
főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként három havi illetményének 
megfelelő - bruttó 1.346.178,- Ft összegű - jutalomban részesíteni. Felelős: Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 
102/2015. (XI.30.) Kt. határozat 
Pénzváltó István főállású polgármester 
jutalomban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként 
háromhavi illetményének megfelelő - bruttó 1.346.178,- Ft összegű - 
jutalomban részesíti. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
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7.6.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
Lord presszó nyitva tartási idejének korlátozásával kapcsolatban beadvány érkezett. 
Öt család kifogásolta, hogy a fiatalok közterületen történő hangoskodása, 
viselkedése zavarja az ott lakók nyugalmát, és a legtöbb esetben nincs betartva a 
nyitva tartási idő.  
 
Véleménye szerint a törvény által behatárolt 22 óráig legyen a nyitva tartás, tehát a 
hétvégi nyitva tartási idő legyen korlátozva. Ezen felül érdemes lenne néhányszor 
megnézni, hogy az adott időben valóban bezár-e a presszó.  

Tudja, hogy a nyitva tartással kapcsolatos intézkedés jegyzői hatáskör, de szeretné 
kérni a testület véleményét, információját, a jegyzői döntés elősegítése érdekében. 
 
A másik probléma a parkoló autók, melyektől nem lehet biztonságosan közlekedni és 
akadályozzák a kilátást a Rákóczi utcai kereszteződésből. Kérvényezni fogja egy 
megállni tilos tábla kitételét részben azért, hogy ne tudjanak abban az oldalban 
megállni, részben pedig azért, hogy ne zavarják az ott lakók nyugalmát.  
 
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint jelenleg három dologról beszélünk. Az 
egyik a presszó nyitva tartása, a másik a közterületen történő rendbontás, - melyről 
véleménye szerint a tulajdonos nem tehet – a harmadik pedig a szabálytalan 
parkolás. 
 
Pénzvált István polgármester: A megállni tilos tábla kitételével a szabálytalan 
parkolásnak elejét tudjuk venni. A másik oldalban pedig van elég hely a parkolásra.  
 
Hajagos Antal képviselő: Járt már a pizzériába, igaz csak este 7,30 
magasságában, de semmi kirívót nem tapasztalt. Ha ez a hely megszűnik, nem lesz 
egy hely sem, ahová a fiatalok járhatnak. Véleménye szerint a tulajdonost fel kell 
szólítani, hogy a pizzéria körüli éjszakai rendbontás szűnjön meg, és tájékoztatni, 
hogy ha nem történik változás annak milyen következményei lehetnek. 
 
Forgó Istvánné képviselő: Véleménye szerint túlzó a bejelentés. Arra kell gondolni, 
hogy a fiatalok itt tudnak összejönni és a szülők is azt szeretnék, hogy a fiatalok itt 
maradjanak a településen. Nyárlőrincen az a legkulturáltabb hely, ahova mehetnek. 
Nem javasolja a nyitva tartási idő korlátozását, nem kell a fiatalokat kiűzni a faluból. 
 
Szappanos Renáta képviselő: Már jó pár alkalommal járt a pizzériában késői 
órában is és azt tapasztalta, hogy mindig időben történik a bezárás, erre nagyon 
ügyelnek. Teret kell a fiataloknak is biztosítani, hogy egy normálisabb helyen össze 
tudjanak jönni. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ha valaki egy kicsit tovább 
szeretne szórakozni, vagy beszélgetni a hétvégén. Erre kell találni valamilyen 
megoldást, mert a fiatalok így el fognak menni. Kéri, hogy a nyitva tartási idő 
továbbra is 23 óra maradjon a hétvégén. 
 
Vas Ildikó képviselő: Véleménye szerint a nyitva tartás lecsökkentése miatt az lesz 
a válasz reakció, hogy 22 óra előtt lesz hangoskodás. A nyitva tartás korlátozása 
nem old meg semmit. Itt most igazából két napról a péntek és a szombat estéről van 
szó. Szintén úgy gondolja, hogy először fel kell szólítani, és tájékoztatni a 
tulajdonost, és ha nem történik változás, akkor kellene a nyitva tartási időt 22 órára 
korlátozni. A fiatalok érdekében javasolja a hétvégi 23 órás nyitva tartási idő 
megtartását. 
 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2015. november 30. napján 13. 

Túri István képviselő: Meg kell mondani, hogy az éremnek két oldala van. Legyünk 
őszinték, igen is tud zavaró lenni a zajongás, de a fiatalok is viselkedhetnének egy 
kicsit szolidabban, és valahol azért a tulajdonos is felelős azért, hogy az ott 
szórakozó fiatalok normálisan viselkedjenek. Hasonló véleményen van, mint Hajagos 
Antal, először tájékoztassuk és szólítsuk fel a tulajdonost és az eredménynek 
megfelelően tegyünk lépéseket. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint a felszólítás csak ideiglenes 
megoldás lenne, talán 1-2 hétig normalizálódna a helyzet, de utána minden 
kezdődne elölről. 
 
Pénzváltó István polgármester: Véleménye szerint, ha a törvényes keretek között 
szeretnénk maradni 22 órára csökkentjük a hétvégi nyitva tartást. Ennél többet az 
önkormányzat nem is tud tenni. Azt nem mondja, hogy ez a problémát megoldja, de 
nem lehet azt mondani, hogy az önkormányzat a tőle telhetőt nem tette meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A kereskedelmi hatóság feladata a bejelentésről – mely a 
Lord Presszó nyitva tartási idejének csökkentésére irányul – értesíteni a presszó 
üzemeltetőjét és ezzel elindul a hivatalos eljárás. Az üggyel kapcsolatban a 
kereskedelmi hatóságnak kivizsgálási kötelezettsége van. A határozat ellen bírósági 
felülvizsgálatnak van helye. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a képviselő-testületi tagok 
egyetértenek, a közmeghallgatás időpontja 2015. december 14-én hétfőn 17 órakor 
lenne. 
 
A Képviselő-testület a javasolt időponttal egyetértett. 
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


