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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 4-

én 15,30 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, Kállai-

Szappanos Renáta és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Túri István és Vas Ildikó 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 (5) 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 2020. évi 
költségvetésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2020. (III.4.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi 
költségvetésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

1.) Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi 
költségvetésének megtárgyalása 
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Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai a társulás 2020. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést megkapták. Ennek a költségvetésnek a 
tervezése az előző évek költségvetésén alapul. Az előző évben Nyárlőrincen 
elkészült az új óvoda-bölcsőde, melyre a kiadásokat csak hozzávetőlegesen lehetett 
megbecsülni, itt még lehet változás. A társulás költségvetésébe beépítésre került az 
óvodai, bölcsődei dolgozók bére, a tetőtérbe egy klíma beszerelése 400 e/Ft 
értékben, valamint a bölcsődések részére játszóeszközök beszerzése.  
 
Az elmúlt évben a képviselő-testület megállapított a bölcsődei térítési díjakat, mely 
az étkezési és gondozási díjból tevődik össze. Amennyiben ez az összeg magasabb, 
mint ami szükséges a működéshez, az első évben fel lehet használni 
eszközbeszerzésre. Ha a díj esetlegesen nem fedezi a működést a testület 
felemelheti az összeget.  
 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, 
javasolja a képviselő-testületnek a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti 
Társulás 2020. évi költségvetésének az előterjesztés szerinti elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2020. (III.4.) határozata 
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti  
Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetését 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

A) 
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE 

 
/1/ Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 
és intézményei 2020. évi költségvetésének 
 
                        - bevételi főösszegét                                     131.732.895,- Ft-ban 
                        - kiadási főösszegét                                      131.732.895,- Ft-ban 
állapítja meg. 
 
B) 

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE 
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A Társulási Tanács a Társulás 2020 évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz. 
mellékletének részletezése szerint 131.432.895,- Ft bevétellel és 131.732.895,- Ft 
kiadással hagyja jóvá, melyből az intézményfinanszírozás összege 41.616.228,- Ft. 
 
C) 

A NYÁRLŐRINCI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE 
 

A Társulási Tanács a nyárlőrinci óvoda és bölcsőde 2020. évi költségvetését 
9.829.500,- Ft működési bevétellel, 101.212.931,- Ft működési kiadással, 440.000,- 
Ft felhalmozási kiadással, 105.807.161,- Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá 
jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint. 
 
D) 

A TISZAUGI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE 
 

A Társulási Tanács a tiszaugi óvoda 2020. évi költségvetését 15.116.234,- Ft 
működési kiadással, 800.000,- Ft felhalmozási kiadással, 15.916.234,- Ft 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének 
részletezése szerint. 
 
E) 

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 
 
A Társulást megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen 
rendelet 4. sz. mellékletében található. 
 
F) 
 

EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI 
 

A Társulás 2020. évi eredeti költségvetésében Európai Uniós támogatással nem 
számol. 
 
G) 

 
TARTALÉK KÉPZÉSE 

 
A Társulási Tanács 2020. évi költségvetésében tartalékot nem képez. 
 
H) 
 

A TÁRSULÁS ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA 
 

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 
által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Nyárlőrinci Óvoda 17,00 fő 
Tiszaugi Óvoda 3,00 fő 
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MINDÖSSZESEN:            20,00 fő 
 
I) 
 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS 
KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK 

 
 
A 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletből nem áll fenn a Társulásnak fizetési kötelezettsége. 
J) 

A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK 
 
A Társulási Tanács előzetes jóváhagyása szükséges a következő műveletekhez: 

- értékpapír kibocsátás 
- hitel-, kölcsönszerződés megkötése. 

 
A Társulási Tanács elnökének jóváhagyása szükséges a gazdasági vezető pénzügyi 
ellenjegyzése mellett a következő műveletekhez: 

- szerződés szerinti hitel/kölcsön felvétel, törlesztés 
- szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése, 

visszavonása.  
 
K) 

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

/1/ A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás az egységes költségvetést 
/bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint 
jelen határozat előírásainak megfelelően hajtja végre a Nyárlőrinci Polgármesteri 
Hivatal útján. 

 
/2/ A költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Nyárlőrinci 

Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, 
melyre finanszírozási ütemterv készült. /5. sz melléklet/ 

 
/3/ A költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének 

végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság 
érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának 
biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős. 

 
/4/ A 2020. évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás igényléséhez a 

költségvetési szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb 
mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, a 
költségvetési szerv vezetőjének felelősségét meg kell vizsgálni. 
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/5/ A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a központi 
céljellegű pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, a Társulási 
Tanács utólagos tájékoztatási kötelezettségével. 

6/ A költségvetési szervek 2020. évi költségvetési előirányzatai az ezen határozatban 
meghatározottakhoz képest a Társulási Tanács évközi döntései eredményeként 
módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az 
alábbi esetekben: 
- bevételi többlet elérésekor. 
- új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő 

feladatmódosulás esetén. 
 
/7/ A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben 

megemelhetik 
-  a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (elkülönített állami 

pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az irányító szerv 
költségvetéséből származó kapott támogatáson felüli önkormányzati, 
kistérségi, társulási, az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott 
európai uniós forrásból származó pénzeszköz) 

-  a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, melynek ellenében az 
átadó a feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér 

-  az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, mely nem az 
átvevő költségvetési maradványából származik 

-  a kölcsön, mely a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök 
visszatérüléséből származik 

eredeti vagy módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel.  
 
/8/ A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás 

igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek. 
 

A beszerzések kizárólag a költségvetési határozatban szereplő feladatok 
ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről 
a Társulási Tanács dönt. 

 
/9/ A költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére az Áht. 24.§.(4) 

bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az 
alábbiak: 

 
A Társulás költségvetési mérlege /6. sz. melléklet/. 
 
Előirányzat felhasználási ütemterv /7. sz. melléklet/. 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület 2019. december 19-ei ülésén 
fogadta el az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
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Az Állami Számvevőszék több Önkormányzat, többek közt Nyárlőrinc Önkormányzat 
szabályzatait is ellenőrzi, így a Szervezeti és Működési Szabályzatot is. Az SzMSz a 
képviselők méltatlanságát és összeférhetetlenségét nem tartalmazza, melyet be kell 
építeni a rendeletbe. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 

Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

*** 
 
 

(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
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 


