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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október    

2-án 17,30 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Hajagos Antal, Forgó lstvánné és Kállai-Szappanos Renáta 
képviselők. 

 
Távol van: Vas Ildikó képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Szabóné Gazsi Márta 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.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 
elbírálásának szabályai 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához 
történő csatlakozás 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Szavazatszámláló bizottság kiegészítése egy taggal 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Országos Egyesület a Mosolyért Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Tormási Sándor haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Vagyonkezelési szerződés megerősítése és hatályában fenntartása 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
95/2019. (X.2.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 
elbírálásának szabályai 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához 
történő csatlakozás 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Szavazatszámláló bizottság kiegészítése egy taggal 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Országos Egyesület a Mosolyért Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Tormási Sándor haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Vagyonkezelési szerződés megerősítése és hatályában fenntartása 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 

elbírálásának szabályai 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület 2008-ban alkotott szabályzatot a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásához. A testület 
1.000 – 5.000 Ft közötti összeget határozott meg támogatásként, amely véleménye 
szerint már nagyon alacsony összeg.  
 
Javasolja az új szabályzat elfogadását, melyben a támogatás összege legalább 
5.000,- Ft és legfeljebb 10.000,- Ft-ban került meghatározásra. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályait a 
mellékelt szerint fogadja el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 
 

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

 
96/2019. (X.2.) Kt. határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályai 
 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 
elbírálásának szabályait a melléklet szerint elfogadj. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet a 96/2019. (X.2.) Kt. határozathoz 
 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálásának szabályai 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre elkülönített 
pénzösszeg felhasználása céljából a pályázatok elbírálására az alábbi szabályokat 
kell alkalmazni: 

 
A szabályzat hatálya 

 
1.  A szabályzat hatálya Nyárlőrinc község közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező, az önkormányzathoz pályázatot benyújtó felsőoktatási hallgatókra, 
valamint felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó személyekre terjed ki. 

 
Döntés előkészítése, döntéshozatal 

 
2.  A pályázatok elbírálásra való előkészítése a polgármesteri hivatal feladata. 
2.1. A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok 3.-3.1. pontban foglalt bírálati 

szempontok szerinti elbírálása - önkormányzati hatósági ügykörön kívül - a 
képviselő-testület egészségi és szociális bizottság véleményezése alapján a 
képviselő-testület feladata. 

Pályázatok bírálati szempontjai 
 

3. A döntés során az érvényesen pályázók közül az alábbiakban felsorolt szociális 
körülmények között élőket kell előnyben részesíteni az alábbi sorrendben: 

a) akinek családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg. 

b) Aki árva, vagy félárva, 
c) Aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos 

ellátást igénylő beteg van, 
d) Szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas, 
e) Gyermeke van, 
f) Családjában élő eltartottak száma 3, vagy annál több, 
g) Kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül. 

3.1. Amennyiben az (1) bekezdés a)-f) pontokban felsorolt szociális szempontok 
halmozottan fordulnak elő úgy a pályázót fokozottan rászorulónak kell tekinteni. 

 
A támogatás összege, egyéb kérdések 
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4. A támogatás összege szorgalmi idő alatt havonta legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 
10.000,- Ft. 

4.1. A pályázatok az elbírálás szempontjai alapján csak a rendelkezésre álló 
fedezet erejéig támogathatóak. 

 5.  A szabályzatban nem érintett kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Korm. rendelet előírásai, valamint a mindenkori pályázati kiírásban 
foglaltak az irányadók. 

5.1. E szabályzat előírásait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 

*** 
 

2.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához történő 
csatlakozás 

 
Zayzon Jenőné jegyző: A testületi tagok az előterjesztést megkapták. Az 
önkormányzat már 2000. év óta csatlakozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz. 2019. október 2-áig kell nyilatkozni arról a képviselő-
testületnek, hogy 2020. évben részt kívánunk-e venni a szociálisan hátrányos 
helyzetű fiatalok tovább tanulását elősegítő pályázati rendszerben. Az elmúlt 
években az ösztöndíjra jelentkező hallgatók száma 5 évet figyelembe véve a 
következő volt: 2015-ben 11 fő, 2016-ban 16 fő, 2017-ban 6 fő, 2018-ban 9 fő, 2019-
ben 13 fő. 

Javasolja a képviselő-testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj-pályázathoz 
történő csatlakozást. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

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

 
97/2019. (X.2.) Kt. határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíj-pályázathoz való csatlakozás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván 

az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, 
valamint vállalja a meghirdetett Általános Szerződési Feltételek 
betartását. 
Felhatalmazza Nyárlőrinc Község Polgármesterét a csatlakozási 
nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: 2019. október 2. 
 

2) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete elrendeli a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásának az 
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Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján való kihirdetését. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2019. október 4. 

3) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elmúlt 
két év tapasztalatai szerinti átlag-összeg a 2020. évi költségvetésben 
kerüljön betervezésre. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet előkészítése 

4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a benyújtott pályázatok bírálati 
folyamatának és az azt követő teendők szakszerű elvégzésének 
ellenőrzésére. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2019. december 5. - 2019. december 9. 

 
3.) Szavazatszámláló bizottság kiegészítése egy taggal 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Képviselő-testület 2018-ban választotta meg a 
szavazatszámláló bizottság tagjait. A szavazatszámláló bizottság tagjának 
megválasztására a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 
 
Javasolja települési szinten Pádárné Varga Mária Nyárlőrinc, Tavasz u. 26. szám 
alatti lakos megválasztását a szavazatszámláló bizottság tagjának. Pádárné Varga 
Mária hozzájárult a nyílt ülés megtartásához. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 7/2018. Kt. 
számú határozat kiegészítését. Javasolja, hogy a helyi választási iroda vezetője 
indítványára települési szinten a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Pádárné 
Varga Mária Nyárlőrinc, Tavasz u. 26. szám alatti lakost válassza meg. Javasolja, 
hogy a szavazatszámláló bizottság tagjának megbízatása az országgyűlési 
képviselők következő általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottság 
alakuló üléséig tartson. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
98/2019. (X.2.) Kt. határozat 
Szavazatszámláló bizottság kiegészítése 
egy taggal 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2018. Kt. 
számú határozatát az alábbiakkal kiegészíti. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
választási iroda vezetője indítványára települési szinten a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjának Pádárné Varga Mária 
Nyárlőrinc, Tavasz u. 26. szám alatti lakost választja meg. 
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A szavazatszámláló bizottság tagjának megbízatása az 
országgyűlési képviselők következő általános választásra létrehozott 
szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

4.) Országos Egyesület a Mosolyért Egyesület támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért Egyesület 
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A képviselő-testület ebben az 
évben már 50 e/Ft-tal támogatta az egyesületet. Jelenleg a Kecskeméti Gyermek 
Intenzív osztály részére sürgősségi diagnosztikai csomag beszerzéséhez kérnek 
támogatást. Javasolja 30 e/Ft támogatás odaítélését. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását, a Kecskeméti Gyermek 
Intenzív osztály részére sürgősségi diagnosztikai csomag beszerzéséhez. Javasolja, 
hogy a támogatás mértéke 30 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa, és felhasználásáról 2020. január 
31-ig 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: 

 
99/2019. (X.2.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért  
Közhasznú Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról, a Kecskeméti Gyermek Intenzív osztály részére 
sürgősségi diagnosztikai csomag beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és 
felhasználásáról 2020. január 31-ig számoljon el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.) Tormási Sándor haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Tormási Sándor Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám 
alatti lakos kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz az 0141/44 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására.  
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Az ingatlan 57,28 AK értékű szántó, melyre javasolja a bérleti díj 1.500 Ft/AK 
értékben történő megállapítását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a szerződés 
meghosszabbítását és a bérleti díj összegére tett javaslatot támogatta. 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
tulajdonában lévő 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha nagyságú, 57,28 AK értékű szántó 
művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe adni Tormási Sándor 6032 
Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám alatti lakosnak. Javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a haszonbérleti díjat 2019. október 1-től - 2020. szeptember 30-ig terjedő 
időszakra 1.500 Ft/AK mértékben állapítsa meg. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester. 
 

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

 
100/2019. (X.2.) Kt. határozat 
A 0141/44 hrsz-ú szántó művelési ágú terület 
haszonbérletének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha 
nagyságú, 57,28 AK értékű szántó művelési ágú területet továbbra is 
haszonbérbe adja Tormási Sándor 6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. 
szám alatti lakosnak.  

A Képviselő-testület a haszonbérleti díjat 2019. október 1-től - 2020. 
szeptember 30-ig terjedő időszakra 1.500 Ft/AK mértékben állapítja 
meg. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
6.) Vagyonkezelési szerződés megerősítése és hatályában fenntartása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 2013-ban vagyonkezelési szerződést kötött az önkormányzat tulajdonában 
álló – Buzás János Általános Iskola - köznevelési feladatok ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyonára. A Klebelsberg Központ jogutódja a Kecskeméti 
Tankerületi Központ az ingatlanra be szeretné jegyeztetni a vagyonkezelői jogát az 
ingatlan-nyilvántartásba. A Tankerületi Központnak ezt a jogot törvény biztosítja. A 
képviselő-testületnek határozattal kell megerősíteni és hatályában fenntartani a 
vagyonkezelési szerződést és hozzájárulását adnia az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzéshez. 

Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. 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: 

 
101/2019. (X.2.) Kt. határozat 
Vagyonkezelési szerződés megerősítése 
és hatályában fenntartása 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen 
határozatával megerősíti és hatályában fenntartja a jelen határozat 
mellékleteként csatolt, 2013. január 15. napján a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés 
másolati példányában foglalt szerződési feltételeket, és egyúttal 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
csatolt szerződés 1. pontjában rögzített ingatlanra a Kecskeméti 
Tankerületi Központ (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
jogutódja ) vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba – a 
„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) 
bekezdés, valamint a „köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről” szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján – bejegyezzék. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Túri István képviselő: Mindannyiunk nevében szeretné megköszönni a szüreti 
felvonulással és rendezvénnyel kapcsolatban minden közreműködő, de főleg a 
jegyző asszony kiemelkedő munkáját, aki évek óta összefogja, szervezi és 
lebonyolítja nemcsak a szüreti mulatságot, hanem a községben megrendezésre 
kerülő egyéb rendezvényeket is, mint például a Falunap. Itt szeretné megragadni az 
alkalmat, hogy javaslatot tegyen a jegyző asszony részére három havi bérének 
megfelelő jutalom odaítélésére. 
 
Hajagos Antal képviselő: Támogatja a javaslatot, többek közt azért is, mert az ilyen 
jellegű tevékenység biztosan nem tartozik a jegyző munkakörébe.  
 
Pénzváltó István polgármester: Minden gond nélkül, nagyon jól lezajlott 
színvonalas szüreti mulatság volt. Igen sok ember jelent meg a felvonuláson, 
megállóknál, ahol nagyon jó volt a kiszolgálás. Jegyző asszony igen sokat dolgozott 
vele, mert nagyon rövid volt az idő a szervezésre és közben a napi munkát is vinni 
kellett, és itt van a választási feladatok ellátása is.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Zayzon Jenőné 
jegyzőt három havi bruttó bérének megfelelő pénzbeni juttatásban részesíti a 
községben évek óta megrendezésre kerülő rendezvények (szüreti felvonulás, véradó 
est, falunapi rendezvény, falu karácsony) magas színvonalú megtartásához nyújtott 
munkakörén kívüli többlet munkájáért. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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102/2019. (X.2.) Kt. határozat 
Zayzon Jenőné jegyző pénzbeni  
juttatásban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zayzon 
Jenőné jegyzőt három havi bruttó bérének megfelelő pénzbeni 
juttatásban részesíti a községben évek óta megrendezésre kerülő 
rendezvények (szüreti felvonulás, véradó est, falunapi rendezvény, 
falu karácsony) magas színvonalú megtartásához nyújtott 
munkakörén kívüli többlet munkájáért. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Nagyon szépen köszönöm a támogatást, igen jó érzés, 
hogy a közösség érdekében végzett munkámat elismeritek. Az idő valóban nagyon 
kevés volt a szervezéshez, a feladat pedig igen sok. A visszajelzések azt mutatják, 
hogy egy nagyon jól sikerül szüreti felvonulás és rendezvény került megtartásra. 
 
 
Több kérdés nem hangzott el Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 
 


