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

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

István, Hajagos Antal, Vas Ildikó és Kállai-Szappanos Renáta 
képviselők. 

 
Távol van: Forgó lstvánné 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 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.)  Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2019. félévi 
beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.)   Bölcsődei térítési díjak megállapítása 
       Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.)   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 
103/2019. (X.10) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.)   Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.)  Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2019. félévi 
beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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3.)   Bölcsődei térítési díjak megállapítása 
       Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.)   Vagyonkezelési szerződés megerősítése és hatályában fenntartása 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. A költségvetés módosítását egyrészt az állami támogatások változásai, 
másrészt a testület saját határkorban hozott előirányzatainak változásai indokolják. 
Javasolj a 2019. évi költségvetés módosításának elfogadását. 

Javasolja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításának 
elfogadását.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
költségvetés módosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításának 
elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2019. (X.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 1/2019. (II.19.) 
rendelet módosításáról 

 
*** 

 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2019. félévi 

beszámolója 
 
Pénzváltó István polgármester: A féléves beszámoló bemutatja, hogy az 
önkormányzat és a hivatal bevételei és kiadásai időarányosan hogyan alakultak. 
Néhány helyen mutatkozik csak elmaradás, amely főleg a meg nem valósult 
beruházásokból adódnak. Javasolja a félévi beszámoló elfogadását. 

Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat és a polgármesteri hivatal félévi 
beszámolójának elfogadását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén javasolja a 
félévi beszámoló elfogadását. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Község 
Önkormányzatának 2019. félévi költségvetés teljesítését 675.587 e/Ft bevétellel és 
458.299 e/Ft kiadással, valamint a Polgármesteri Hivatal 2019. félévi költségvetés 
teljesítését 55.280 e/Ft bevétellel és 48.197 e/Ft kiadással elfogadni. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
104/2019. (X.10.) Kt. határozat 
A 2019. félévi beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Község 
Önkormányzatának 2019. félévi költségvetés teljesítését 

675.587 e/Ft bevétellel és 

458.299 e/Ft kiadással,  

2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. félévi 
költségvetés teljesítését 

55.280 e/Ft bevétellel és 

48.197 e/Ft kiadással 
elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Bölcsődei térítési díjak megállapítása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Jelenleg a bölcsődének működési engedélye nincsen, az 
engedélyeztetés folyamatban van. A térítési díj megállapítás kalkuláción alapul, mivel 
ebben nincs gyakorlatunk. A bölcsődei szolgáltatás után is járni fog állami 
támogatás, normatíva, melyet az önkormányzatnak kell kiegészíteni annyival, hogy 
az intézmény működése biztosított legyen. Ha a gondozási díj túl magas az állami 
támogatás visszavonásra kerül. Az elkövetkező hónapokban fog kiderülni, hogy a 
díjjal kapcsolatos számítások megfelelőek-e, vagy kell rajta változtatni.  

A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, 
gondozására, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.  

A javaslat alapján a bölcsődében fizetendő gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díja 2019. évre 448,- Ft/nap (353,- Ft + Áfa). A gyermek gondozásáért, gondozási 
intézményi térítési díjat kell fizetni a szülőknek, ami napi 260,- Ft.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának 
megállapításáról szóló rendelet elfogadását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
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Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a Bölcsődei ellátásról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2019. (X.15.) önkormányzati rendelete 

a bölcsődei ellátásról 

 
*** 

 
 

(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
4.) Vagyonkezelési szerződés megerősítése és hatályában fenntartása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület előző ülésén a 101/2019. számú 
határozatával elfogadta, hogy az általános iskola épületére a Kecskeméti Tankerületi 
Központ vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse. A határozatot 
módosítani szükséges, miután az iskola helyrajziszáma a 477 hrsz. helyett 477/A 
helyrajziszámmal került feltüntetésre. Javasolja a képviselő-testületnek a határozat 
módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
105/2019. (X.10.) Kt. határozat 
Vagyonkezelési szerződés megerősítése 
és hatályában fenntartása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2019. Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

2013. január 15. napján vagyonkezelési szerződést kötött Nyárlőrinc 
Községi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(jogutódja „Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 
vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. 
(VI.10.) Korm. rendelet alapján: Kecskeméti Tankerületi Központ) az 
Önkormányzat tulajdonában álló, köznevelési feladatok ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyonára 
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1. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat eredeti vagyonkezelési szerződés 
hiányában jelen határozatával megerősíti és hatályában fenntartja a 
jelen határozat mellékleteként csatolt, 2013. január 15. napján 
megkötött vagyonkezelési szerződés másolati példányában foglalt 
szerződési feltételeket.  

2. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat a csatolt szerződés 1. pontjában 
foglalt ingatlan adatait pontosítja az alábbiak szerint: nyárlőrinci, 
belterületi, 477. hrsz. alatti, összesen: 6073 m2 területű, természetben: 
6032 Nyárlőrinc, Iskola utca 2. sz. alatti ingatlanra, és egyúttal feltétlen 
és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az előbb 
megjelölt ingatlanra a Kecskeméti Tankerületi Központ 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 (a 
továbbiakban: Törvény) 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján - 
bejegyezzék. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
Több kérdés nem hangzott el Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 
 


