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N y á r l ő r i n c , 2020. július 8. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 8-án 

17 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, Kállai-

Szappanos Renáta, Hajagos Antal, Túri István és Vas Ildikó 
képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos, 
Hajagos Csaba értékbizottság elnöke. 

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

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. 
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázati kiírásra pályázat benyújtása az Iskola utca burkolatának 
felújítására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46. (4) bekezdésében 
foglaltak alapján, a veszélyhelyzet idejében (03.11.-06.18.) a Képviselő-
testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri döntésekről 
(határozat, rendelet) és fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Egyebek 
1.) Értéktár bizottságba új tagok megválasztása 

Előterjesztő: Hajagos Csaba értéktár bizottság elnöke 

2.) Támogatási kérelmek elbírálása 
2.1.) Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány kérelme 
2.2.) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
2.3.) Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért 

Alapítvány kérelme 
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2.4.) Medicopter Alapítvány kérelme 
2.5.) Csontvelő-Transplantációs Alapítvány kérelme 
2.6.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 
2.7.) Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatási 

kérelme 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2020. (VII.8.) 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 2019. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. 
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázati kiírásra pályázat benyújtása az Iskola utca burkolatának 
felújítására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46. (4) bekezdésében 
foglaltak alapján, a veszélyhelyzet idejében (03.11.-06.18.) a Képviselő-
testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri döntésekről 
(határozat, rendelet) és fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Egyebek 
1.) Értéktár bizottságba új tagok megválasztása 

Előterjesztő: Hajagos Csaba értéktár bizottság elnöke 

2.) Támogatási kérelmek elbírálása 
2.1.) Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány kérelme 
2.2.) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
2.3.) Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért 

Alapítvány kérelme 
2.4.) Medicopter Alapítvány kérelme 
2.5.) Csontvelő-Transplantációs Alapítvány kérelme 
2.6.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 
2.7.) Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatási 

kérelme 
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
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Pénzváltó István polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a 
képviselők megkapták. A költségvetés módosításával kapcsolatban szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
A pénzügyi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a 2019. évi 
költségvetés módosítását elfogadásra javasolta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerinti az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításának elfogadását.  
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2020. (VII.10-) önkormányzati rendelete 

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

 
 

*** 
 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták, melyből kitűnik, hogyan alakult az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése. Az előterjesztés a pénzügyi bizottság ülésén tételesen áttekintésre 
került, kéri a bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az önkormányzat 
2019. évi zárszámadását elfogadásra javasolta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadását.  
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

*** 
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(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi 

éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Javasolja a 2019. évi éves összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentés elfogadását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a belső 
ellenőri jelentés elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az 
Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső 
ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadását. Felelős: Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2020. (VII.8.) határozata 
A 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása. 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zayzon 
Jenőné Jegyző előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzésről szóló 
összefoglaló jelentést elfogadja. 

Felelős: Zayzon Jenőné Jegyző 
Határidő: azonnal 

 
4.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 

pályázati kiírásra pályázat benyújtása az Iskola utca burkolatának 
felújítására 

 
Pénzváltó István polgármester: A Belügyminisztérium pályázatot írt ki 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címmel. A pályázati 
célok között szerepel meglévő bölcsődei infrastruktúra fejlesztése, óvodai nevelést 
végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi alapellátást szolgáló 
helyiség infrastrukturális fejlesztése, óvodai, iskolai sportlétesítmény felújítása, 
valamint belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Ezen célok közül az önkormányzat 
a közigazgatási terültén és tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, 
karbantartására igényelhet támogatást. A támogatás maximális mértéke függ a 
pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől és a megvalósítandó céltól is. 
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Nyárlőrinc település adóerő-képessége alapján a teljes költség 65%-ára 
pályázhatunk.  

Javasolja az Iskola utca felújítására pályázat benyújtását. 

Az összes bekerülési költség bruttó összege 30.752.247,- Ft. Az önkormányzat 
19.988.960,- Ft-ra pályázik, melyhez 10.763.287,- Ft önerőt kell biztosítani, amely a 
2020. évi költségvetésbe betervezésre került. Javasolja a fenti felújítás 
megvalósítására a pályázat benyújtását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a pályázat 
benyújtását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. 
pont szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázati kiírásra, a 476 hrsz-ú nyárlőrinci Iskola utca burkolatának felújítására 
pályázat benyújtását. A megvalósítandó projekt bekerülési költsége bruttó 
30.752.247 Ft. A megpályázni kívánt összeg 19.988.960 Ft, melyhez javasolja, hogy 
az önkormányzat 10.763.287 Ft önerőt biztosítson, az általános tartalék terhére. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2020. (VII.8.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása a 476 hrsz-ú nyárlőrinci 
Iskola utca burkolatának felújítására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása című pályázati kiírásra, a 476 hrsz-ú 
nyárlőrinci Iskola utca burkolatának felújítására pályázatot nyújt be. 

A megvalósítandó projekt bekerülési költsége bruttó 30.752.247 Ft. A 
megpályázni kívánt összeg 19.988.960 Ft, melyhez az önkormányzat 
10.763.287 Ft önerőt biztosít, az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46. (4) bekezdésében 

foglaltak alapján, a veszélyhelyzet idejében (03.11.-06.18.) a Képviselő-
testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri döntésekről 
(határozat, rendelet) és fontosabb eseményekről 
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Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a vészhelyzetben hozott 
polgármesteri döntésekről készült előterjesztést megkapták. Kitűnik belőle, hogy 
összesen 49 határozat és egy rendelet került meghozatalra. A rendelettel a helyi 
építési szabályok került módosításra.  
A határozatokból 38 határozattal 26 család kapott rendkívüli települési támogatást. 
Három határozattal civil szervezet kapott támogatást, a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 800 e/Ft-ot, a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány      
300 e/Ft-ot, valamint a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club 2.500 e/Ft-ot. A 
Vállakozásfejlesztési Alapítvány alapító okirata, valamint két határozattal Nyárlőrinc 
településrendezési eszközeinek módosítása került módosításra. Két határozatban a 
Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás megszüntetésével kapcsolatban 
kellett döntést hozni, valamint jóváhagyásra került a Gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2019. évi átfogó értékelés. (Előterjesztés 
csatolva.) 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a vészhelyzetben 
hozott polgármesteri határozatok (1/2020 - 49/2020) változatlan tartalommal történő 
jóváhagyását. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2020. (VII.8.) határozata 
Vészhelyzetben hozott Polgármesteri 
határozatok jóváhagyása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
vészhelyzetben hozott polgármesteri határozatokat (1/2020 - 
49/2020) változatlan tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a vészhelyzetben 
a polgármester által hozott 3/2020. (VI.15.) sz. rendeletet - amely a helyi építési 
szabályokról szóló önkormányzati rendeletet módosítja - változatlan formában és 
tartalommal hatályában történő fenntartását, az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2020. (VII.8.) határozata 
Vészhelyzetben Polgármester által hozott 3/2020. (VI.15.)  
a helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelet  
módosításának hatályban tartása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
vészhelyzetben a polgármester által hozott 3/2020. (VI.15.) sz. 
rendeletet - amely a helyi építési szabályokról szóló önkormányzati 
rendeletet módosítja - változatlan formában és tartalommal 
hatályában fenntartja, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné 

 
6.) Egyebek 
 
6.1.) Értéktár bizottságba új tagok megválasztása 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Hajagos Csabát az értéktár bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az eddig végzett munkáról. 
 
Hajagos Csaba értéktár bizottság elnöke: A Helyi Identitás pályázatban Nyárlőrinc, 
Lakitelek és Tiszaalpár települések közösen vesznek részt, melynek koordinálása – 
mint az értéktár bizottság elnökének – az Ő feladata lett. A járvány sok mindent 
befolyásolt, most fognak a programok beindulni.  

Első eseménye az Őszi Fesztivál lesz, melyen gyermekprogramokat is szeretnénk 
beiktatni. A támogatásból bruttó 1.490 e/Ft-ot tudtunk eszközbeszerzésre fordítani. 
Ez tartalmaz egy NIKON fényképezőgépet, az értékeke és programok 
dokumentálásához. A szomszédoláshoz szükséges tárgyi eszközök közé egy 
rendezvénysátort, 50 db. nyitható mobilszéket, asztalokat és 6 db. paravánt – 
melyekkel kiállításoka is tudunk majd kivitelezni a TOP-os pályázatokon belül – 
sikerült beszerezni. Ehhez kapcsolódik a második komolyabb esemény a 
Tiszaalpáron 07.20.-07.24. között a gyermekek részére a nyári táborozás 15 fő 
részére. Nyárlőrincről 5 diák kiválasztása történt meg. Ebben a nyári táborban 
előadást fog tartani Nyárlőrinc történetéről, hogy a szomszéd település diákjai is 
megismerjék a települést. A táborozást teljes egészében Tiszaalpár szervezete. 

Miután a víros miatt sok program elmaradt, így az őszi eseménysorozatokon 
szeretnék a Helyi Indentitáson belül programokat szervezni. Például a Szent Lőrinci 
búcsúhoz kapcsolódóan gyermekek pályamunkáit szeretnénk kiállítani, melynek 
témája „Mit jelent nekem Szent Lőrinc”.  

A következő esemény az őszi Helyi Értékfesztivál-Szüreti nap. Sikerült újabb 
pályázatot benyújtani  a Hungaricum Bizottsághoz az Agrárminisztérium pályázati 
kiírására 3.850 e/Ft értékben, melynek célja egy két napos program megrendezése, 
ahol bemutatkozik minden Nyárlőrinci érték. Ennek tennénk részévé a Szüreti Bálat. 

Pályázat keretében szeretnék elkészíteni egy 10 oldalas, színes, kihajthatós 
leporellót Nyárlőrinc értékiből, 1000 példányban, mely reprezentációt is szolgálthat 
az önkormányzat részére.  

Két dolgot szeretnének még megvalósítani. Az egyik egy települési fórum 
megtartása, a másik egy kerékpártúra a három település részvételével. A túra 
Nyárlőrincről indulna, majd a Tőserdőben lenne egy megálló és Tiszaalpár lenne a 
végállomás. Ennek megszervezése folyamatban van. 
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Szeretné a Honfoglalás parkot rendbe tenni, valamint az I. világháborús emlékmű 
kerítését lefesteni a község lakóinak összefogásával. Az étkeztetésre és az 
anyagköltségre megvan az anyagi fedezet. A pályázatnak ez egy nagyon jó 
kezdeményezése lenne, melynek lényege, hogy minél több embert mozgassunk 
meg. A vírus miatt a TOP-os pályázatok négy hónapos lemaradásban vannak, így 
sok program lesz majd egymás után.  

Az Nyárlőrinci Értéktár Bizottságnak két értéket kellene felterjeszteni a megyéhez, 
amit szeretnénk, ha települési értékké válna. Ezek a középkori Rom-templom és a 
Piroska szörp. 

Ehhez kapcsolódóan szeretne tájékoztatás adni, hogy bizottságból két tag, Jokhel 
Árpád és Bánföldiné Szomjú Gabriella kivált, helyettük szükség lenne új tagokra. 
Felvette a kapcsolatot Z. Kovács Ágnessel és Forgó Dáviddal, akik mindketten 
vállalnák a bizottságban a részvételt. Javasolja a fenti két személy megválasztását 
az értéktár bizottságba. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Települési 
Értéktár Bizottságba új tagok, Z. Kovács Ágnes és Forgó Dávid megválasztását. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2020. (VII.8.) határozata 
Értéktár Bizottságba új tagok megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési 
Értéktár Bizottságba az alábbi új tagokat választja meg: 

A Nyárlőrinci Települési Értéktár Bizottság új tagjai: 

Z. Kovács Ágnes és, 
Forgó Dávid. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
6.2. Támogatási kérelmek elbírálása 
 
1.) Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület elé szeretné terjeszteni több civil 
szervezet támogatási kérelmét. A Könnycsepp Nélkül A Beteg Gyermekekért 
Alapítvány kórházak, rendelő intézetek orvosi műszerezettségének, 
infrastruktúrájának fejlesztéséhez szeretne támogatást kérni. Javaslat 30 e/Ft 
támogatás megítélése. A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság egyetértett az alapítvány 
támogatásával. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Könnycsepp 
Nélkül A Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatását, kórházak, rendelő intézetek 
orvosi műszerezettségének, infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Javasolja, hogy a 
támogatás mértéke 30 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb 
működési célú támogatás terhére biztosítsa, és az összeggel elszámolási 
kötelezettséggel tartozzon 2021. január 31-ig. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2020. (VII.8.) határozata 
Könnycsepp Nélkül A Beteg Gyermekekért 
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Könnycsepp Nélkül A Beteg Gyermekekért Alapítvány 
támogatásáról, kórházak, rendelő intézetek orvosi 
műszerezettségének, infrastruktúrájának fejlesztéséhez. 

A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel 
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2021. január 31-ig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) Zayzon Jenőné jegyző: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület a Kecskeméti Mentőállomás részére professzionális mobil és asztali 
töltővel ellátott EDAN lm 20 betegőrző monitor beszerzéséhez kérte az 
önkormányzat támogatását. Javaslat 30 e/Ft támogatás megítélése. A kérdést a 
pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
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 
Mentőállomás részére professzionális mobil és asztali töltővel ellátott EDAN lm 20 
betegőrző monitor beszerzéséhez. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 30 e/Ft 
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítsa, és felhasználásáról 2021. január 31-ig számoljon el. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2020. (VII.8.) határozata 
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 Mentőállomás részére professzionális 
mobil és asztali töltővel ellátott EDAN lm 20 betegőrző monitor 
beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és 
felhasználásáról 2021. január 31-ig számoljon el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

3.) Zayzon Jenőné jegyző: Az Életmentő a Beteg Gyermekekért és a 
Nagycsaládosokért Alapítvány támogatást szeretne kérni, a kemoterápia 
gyógyszeres kezeléséhez mobil és elektronikus infúziós pumpa megvásárlásához, 
mely kíméletes és kényelmes megoldást nyújtana a betegek részére.  
A javaslat 30 e/Ft támogatás. Kéri a pénzügyi bizottság véleményét. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a támogatás 
megítélését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Életmentő a 
Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány támogatását, a kemoterápia 
gyógyszeres kezeléséhez mobil és elektronikus infúziós pumpa beszerzéséhez. 
Javasolja, hogy a támogatás mértéke 30 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa, és felhasználásáról 
2021. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2020. (VII.8.) határozata 
Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért 
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány 
támogatásáról, a kemoterápia gyógyszeres kezeléséhez mobil és 
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elektronikus infúziós pumpa beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és 
felhasználásáról 2021. január 31-ig számoljon el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.) Zayzon Jenőné jegyző: A Medicopter Alapítvány, mely a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. támogatója a légi mentők részére szeretne megvásárolni egy Buddy 
LITE vér/folyadék melegítő eszközt, mely a mentőhelikopteren hatékonyan 
használható. Az Alapítványnak javasolt összeg 50 e/Ft. Kéri a pénzügyi bizottság 
állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Medicopter 
Alapítvány támogatását, a légi mentők részére Buddy LITE vér/folyadék melegítő 
eszköz beszerzéséhez. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 50 e/Ft legyen, mely 
összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa, 
és felhasználásáról 2021. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2020. (VII.8.) határozata 
Medicopter Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Medicopter Alapítvány támogatásáról, a légi mentők részére Buddy 
LITE vér/folyadék melegítő eszköz beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és 
felhasználásáról 2021. január 31-ig számoljon el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
5.) Zayzon Jenőné jegyző: A Csontvelő-Transplantációs Alapítvány 16 évi segíti a 
mélyszegénységben élő családok súlyosan beteg gyermekeit a műtét utáni időkben. 
támogatásáról, a speciális étrend, gyógyszerek, a higiéniai előírások anyagi 
fedezetének biztosításához kérnek támogatást. A javasolt támogatás mértéke         
30 e/Ft. Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________13. 

N y á r l ő r i n c , 2020. július 8. napján. 

Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a javasolt összeggel 
egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Csontvelő-
Transplantációs Alapítvány támogatását, a speciális étrend, gyógyszerek, a higiéniai 
előírások anyagi fedezetének biztosításához. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 
30 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú 
támogatás terhére biztosítsa, és felhasználásáról 2021. január 31-ig számoljon el. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2020. (VII.8.) határozata 
Csontvelő-Transplantációs  
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Csontvelő-Transplantációs Alapítvány támogatásáról, a speciális 
étrend, gyógyszerek, a higiéniai előírások anyagi fedezetének 
biztosításához. 

A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és 
felhasználásáról 2021. január 31-ig számoljon el. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
6.) Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület minden évben, kérelmükre, 
támogatást nyújt a Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület részére. Az Egyesület ebben az 
évben is támogatásért fordult az önkormányzathoz és kérte 400 e/Ft támogatás 
biztosítását. A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
Polgárőrség 400 e/Ft-os támogatás biztosításával. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Polgárőr Egyesület támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 400 e/Ft 
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítsa és a támogatási összeggel 2021. január 31-ig számoljon el. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2020. (VII.8.) határozata 
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület 
támogatása 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatásáról.  

A támogatás mértéke 400 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesületnek a támogatási összeggel 2021. 
január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány szintén támogatásért fordult az önkormányzathoz. A vészhelyzet idején 
az alapítvány részére mikrobuszának üzemeltetési és fenntartási költségeihez 300 
e/Ft támogatást biztosított a polgármester. Javasolja az 1/2020. polgármesteri 
határozat módosítását és a 2020-as évre összesen 1.000 e/Ft támogatás 
megítélését. 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 az 1/2020. 
(III.20.) polgármesteri határozat módosítását. Javasolja, hogy a Nyárlőrinc az 
Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 rendszámú 
mikrobuszának üzemeltetési és fenntartási költségeihez, 2020. évre 1.000 e/Ft 
támogatást nyújtson, mely összeget az egyéb működési célú támogatás terhére 
biztosítsa. Javasolja, hogy az Alapítvány a fenti összeggel 2021. január 31-ig 
elszámolási kötelezettséggel tartozzon. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2020. (VII.8.) határozata 
Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért  
Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2020. 
(III.27.) polgármesteri határozatot az alábbiak szerint módosítja: 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________15. 

N y á r l ő r i n c , 2020. július 8. napján. 

A Képviselő-testület a Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány pályázaton nyert NHT-410 rendszámú mikrobuszának 
üzemeltetési és fenntartási költségeihez, 2020. évre 1.000 e/Ft 
támogatást nyújt, mely összeget az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítja.  

Az Alapítvány a fenti összeggel 2021. január 31-ig elszámolási 
kötelezettséggel tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
külterületi gyűjtőedényzetek környéke rendkívül elhanyagolt állapotban van. 
Mindenhol szét van szórva a szemét, rendetlenség van, hiába állítunk be újabb 
gyűjtőedényzetet, egyre több szemét halmozódik fel a gyűjtő udvarok környékén. A 
külterületi szemét elszállítása, éves viszonylatban, több millió forintot jelent. Gondolat 
ébresztőként felveti a külterületi gyűjtő udvarok esetleges megszüntetését és a 
szemét traktorral történő összegyűjtését. 
 
Kéri a képviselő társakat, hogy érdeklődjenek a külterületi lakosoknál a megoldással 
kapcsolatban és tegyenek Ők is javaslatot. A későbbiek folyamán foglalkozni kell a 
külterületi szemétszállítás problémájának megoldásával. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 


