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Határozatok: 1/2020 - 3/2020. Kt. hat.



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________2. 

N y á r l ő r i n c , 2020. január 30. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-

án 15 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, Kállai-

Szappanos Renáta, Vas Ildikó és Hajagos Antal, képviselők. 
 
Távol van: Túri István 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.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás megszűntetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A Nyárlőrinc, Alkotmány u. 11. szám alatti rendőr szolgálati lakás bérleti 
díjának megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2020. (I.30.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás megszűntetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A Nyárlőrinc, Alkotmány u. 11. szám alatti rendőr szolgálati lakás bérleti 
díjának megállapítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

1.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás megszűntetése 
 
Pénzváltó István polgármester: A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti 
Társulás január 28-ai ülésén felvetődött a társulás megszüntetésének lehetősége, 
mivel az alapításkor fennálló okok megszűntek, a társulásból egyik településnek sem 
származik akkora előnye, hogy azt a továbbiakban érdemes legyen működtetni. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________3. 

N y á r l ő r i n c , 2020. január 30. napján. 

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének döntése szükséges a 
társulási megszüntetéséhez. Miután a fenntartó tanítási évben, nevelési évben 
óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át - 
kivéve a július-augusztus hónapok - és legalább hat hónappal korábban ezt be kell 
jelenteni, így figyelembe véve a határidőket a társulás megszüntetéséről most kell 
döntést hozni.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a Tisza-menti Köznevelési 
és Gyermekjóléti Társulás 2020 július 31. napjával történő megszüntetését. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020. (I.30.) határozata 
Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás megszüntetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulást 2020. 
július 31. napjával megszünteti.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanáccsal a 
döntést közölje.  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegye meg az intézkedést 
a megszüntetéssel kapcsolatban.  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Intézmény alapításával 
kapcsolatos intézkedésekre készüljön fel.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: azonnal 
 
2.) A Nyárlőrinc, Alkotmány u. 11. szám alatti rendőr szolgálati lakás bérleti 

díjának megállapítása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság jogi vezetője 
megkereste az önkormányzatot, hogy a rendőr szolgálati lakás – Nyárlőrinc, 
Alkotmány u. 11. szám – bérleti díját határozza meg az önkormányzat. Az 
önkormányzat másik két szolgálati lakásának a bérleti díja négyzetméterenként 220,- 
Ft. A rendőr szolgálati lakás nagysága 80 m2, az irodahelyiség használatáért az 
önkormányzat térítési díjat korábban sem kért. Véleménye szerint a többi szolgálati 
lakás bérleti díjának megfelelően kellene megállapítani itt is a bérleti díjat. 
Javasolja 2020 március 1-től a rendőr szolgálati lakás bérleti díját 
négyzetméterenként 220,- Ft-ban megállapítani. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Egyetért a javasolt összeggel. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________4. 

N y á r l ő r i n c , 2020. január 30. napján. 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő rendőr szolgálati lakás – Nyárlőrinc, Alkotmány u. 
11. - bérleti díját 2020. március 1-től m2-enként 220,- Ft-ban állapítsa meg. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2020. (I.30.) Kt. határozata 
Nyárlőrinc, Alkotmány u. 11. szám alatti rendőr szolgálati 
lakás bérleti díjának megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő rendőr szolgálati lakás – Nyárlőrinc, 
Alkotmány u. 11. - bérleti díját 2020. március 1-től m2-enként 220,- 
Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és a rendkívüli nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 


