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

14-én 17,30 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, 

Hajagos Antal, Túri István, Vas Ildikó képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos, 
Hajagos Csaba értéktár bizottság elnöke, 
Almási Barbara intézményvezető. 

 
Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén 
megjelent képviselőket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (6) 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.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde SzMSz-ének és Házirendjének 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézményben óvoda-titkár alkalmazása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Kállai-Szappanos Renáta képviselőségről történő lemondása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Közterületek elnevezésének módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Zárt ülés 

7.) Egyebek 

7.1.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.2.) Nyárlőrinci Római Katolikus Egyház támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

7.3.) dr. Szobonya Zoltán Emlékérem mellé pénzbeni juttatás biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.4.) Gulyás Endréné aranydiplomás pedagógus pénzbeni juttatásban 
való részesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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7.5.) Háziorvosi ügyeleti ellátáshoz hozzájárulás vállalása 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

7.6.) Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való részesítése 
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 
35/2020. (X.14.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde SzMSz-ének és Házirendjének 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézményben óvoda-titkár 
alkalmazása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Kállai-Szappanos Renáta képviselőségről történő lemondása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Közterületek elnevezésének módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Zárt ülés 

7.) Egyebek 

7.1.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.2.) Nyárlőrinci Római Katolikus Egyház támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

7.3.) dr. Szobonya Zoltán Emlékérem mellé pénzbeni juttatás 
biztosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.4.) Gulyás Endréné aranydiplomás pedagógus pénzbeni juttatásban 
való részesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.5.) Háziorvosi ügyelet ellátásához hozzájárulás vállalása  
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

7.6.) Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való részesítése 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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1.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet módosítása 

 
Zayzon Jenőné jegyző: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíját, juttatásait a 
képviselő-testület 2016-ban állapította meg. Az eltelt négy évben a képviselők 
tiszteletdíj-emelésben nem részesültek. 

Javasolja a tiszteletdíj havi összegét 20.000,- Ft-ról 22.000,- Ft-ra, míg a bizottság 
nem képviselő tagjának tiszteletdíját 5.000,- Ft-ról 5.500,- Ft-ra megemelni. 

A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a tiszteletdíj megemelése, a fedezet 
rendelkezésre áll.  
 
A pénzügyi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
a rendelet-módosítást. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet-módosítás elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2020. (X.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2016. (V.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde SzMSz-ének és Házirendjének elfogadása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A Nyárlőrinci Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és 
Bölcsőde, Óvoda Intézmény fenntartója a Tisza menti Társulás volt 2020. július 31-
éig. A társulás megszűnésével a Nyárlőrinci Önkormányzat átvette a többcélú óvoda-
bölcsőde intézményt, melynek neve Kincskereső Óvoda, Bölcsőde lett. A 
köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) határozza meg.  

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek 
óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az új intézmény 
megalkotta az SzMSz-t, valamint a Házirendjét. Az SzMSz tartalmát a szülői 
szervezet véleményezi és a nevelőtestület dönt az elfogadásáról. Az SzMSz és a 
Házirend azon rendelkezésinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az intézményvezető által elkészített SzMSz-
ben és Házirendben foglaltakkal értsen egyet. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
előterjesztés szerint a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltakkal értsen egyet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde Házirendjében foglaltakkal értsen egyet. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Almási Barbara óvodavezető. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2020. (X.14.) határozata 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde SzMSz-ének és  
Házirendjének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztés szerint a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal egyetért. 

2.)  A Képviselő-testület az előterjesztés szerint a Kincskereső 
Óvoda és Bölcsőde Házirendjében foglaltakkal egyetért.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Almási Barbara intézményvezető. 

 
3.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézményben óvoda-titkár alkalmazása 
 
Pénzváltó István polgármester: Többször is felvetődött, hogy az óvodában 
szükséges lenne egy óvoda-titkár alkalmazása. Határozott egy éves időtartamra 
történne a kinevezése az intézményvezető által, a mindenkori minimálbérnek 
megfelelő összeg biztosításával. 
 
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 Kincskereső 
Óvoda és Bölcsődében 2020. november 1-től egy fő óvoda-titkár alkalmazását, egy 
éves időtartamra, a mindenkori minimálbér összegének figyelembevételével. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Almási Barbara intézményvezető. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2020. (X.14.) határozata 
Kincskereső Óvoda és Bölcsődében egy fő 
óvoda-titkár alkalmazása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsődében 2020. november 1-től egy fő 
óvoda-titkár alkalmazásáról, egy éves időtartamra, a mindenkori 
minimálbér összegének figyelembevételével. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Almási Barbara intézményvezető. 

 
4.) Kállai-Szappanos Renáta képviselőségről történő lemondása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Kállai-Szappanos Renáta képviselő 2020. szeptember 14-
ével, írásbeli nyilatkozatával lemondott képviselői tisztségéről azzal az indokkal, hogy 
az általa betölteni kívánt munkakör nem teszi lehetővé képviselői tevékenysége 
gyakorlását. A lemondással az önkormányzati képviselő mandátuma megüresedett. 
A mandátum sorsáról a Helyi Választási Bizottságnak kell döntenie, jelen esetben az 
egyéni listáról a következő legtöbb szavazatot elért jelölt részére a mandátum 
kiosztásáról. A következő képviselő-testületi ülésen az új képviselő leteszi az esküt 
és a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a képviselőnek a megbízólevelet. 
 
A képviselő-testület Kállai-Szappanos Renáta képviselő asszony lemondását 
tudomásul vette.  
 
Pénzváltó István polgármester: Szeretné megköszönni képviselő asszony eddigi 
elhivatott és lelkes munkáját. Véleménye szerint komoly veszteség, hogy nem 
dolgozhat tovább, mint képviselő, de azért úgy gondolja, olyan ember, aki másokért 
áldozatot tud hozni és nem tudja megállni, hogy valamilyen úton-módon ne tegyen a 
köz hasznára. A testületi ülések nyíltak, bármikor szívesen látjuk. Még egyszer 
szeretné hálásan megköszönni a községért végzett eddigi munkáját. Kívánja, hogy 
az új munkahelyén találja meg számítását. 
 
5.) Közterületek elnevezésének módosítása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A 2012. évi törvény a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosítása alapján 
közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy 
fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a 
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. A fentiek miatt a 
településen a Ságvári utca, valamint az Úttörő utca nevét kell megváltoztatni. 
 
Hajagos Csaba a Nyárlőrinci Értéktár Bizottság Elnöke: Javasolja a község 
települési adottságait figyelembe véve, a Ságvári utca helyett a Mező utca 
elnevezést, az Úttörő utca nevének megváltoztatására pedig javasolja a Koháry 
István utca nevet. 
 
Vas Ildikó képviselő: Véleménye szerint ennél jobb utca neveket nem is lehetett 
volna találni.  
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Tormási Zoltán alpolgármester: Nagyon jól kiválasztott utca nevek, egyetért a 
választással. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az utca nevekre tett javaslatot a testületnek meg kell 
szavaznia, és felhatalmaznia a jegyzőt, hogy a közterület átnevezéséről az érintett 
lakókat, a közszolgáltatókat és a Kecskeméti Járási Hivatalt értesítse, és az 
átnevezésekkel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a jegyző szóbeli 
előterjesztésének elfogadását. 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 
38/2020. (X.14.) határozata 
Közterületek átnevezése 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, tovább a 
42. § 8. pontjában meghatározott jogkörében eljárva, 
figyelemmel a 14. § (2) bekezdésében előírtakra: 

- Nyárlőrinc Ságvári utca (hrsz: 727) elnevezést Mező utcára, 

- az Úttörő utca (hrsz.: 536) elnevezést Koháry István utcára 
változtatja. 

2.) A Képviselő-testület jelen döntésével elfogadta a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi 
Felügyeleti Osztály törvényességi jelzését. 

3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közterület 
átnevezéséről az érintett lakókat, a közszolgáltatókat és a 
Kecskeméti Járási Hivatalt értesítse, és az átnevezésekkel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  

4.) Jelen határozat hatályba lépésének időpontja: 2021. május 1. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület nyílt ülését berekeszti és zárt 
ülést rendel el. 
___________________________________________________________________ 
 
A képviselő-testület nyílt ülése 1815-kor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy ismertesse a 
zárt ülés eredményét. 
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Zayzon Jenőné jegyző: A zárt ülésen egy napirendi pont került megtárgyalásra, a 
„Nyárlőrincért” Kitüntető Díj odaítélése. A képviselő-testület egy személy részére 
javasolta a díj odaítélését és felkérte a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre 
készítse elő a kitüntetési javaslatot. 
 
7.) Egyebek 
 
7.1.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc Tűzoltó Egyesület még az év elején 
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz.  

A kérelemben szereplő 1.500 e/Ft-ból 800 e/Ft került megítélésre a koronavírus 
időszakában. Most a fennmaradó 700 e/Ft-ról kell döntést hozni. Az Egyesület még 
ebben az évben szeretné befejezni az épületet, hogy a tűzoltó autó a téli időszakban 
zárt helyen legyen. Javasolja a fennmaradó 700 e/Ft odaítélését. 
 
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 6/2020. 
(IV.16.) polgármesteri határozat alábbiak szerinti módosítását. Javasolta a Nyárlőrinc 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 1.500 e/Ft támogatást biztosítását az egyéb 
működési célú támogatás terhére. Javasolta, hogy a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület a támogatási összeggel 2021. január 31-ig számoljon el. 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 
41/2020. (X.14.) normatív határozata 
Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2020. 

(IV.16.) polgármesteri határozatot az alábbiak szerint módosítja:  

A Képviselő-testület a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére 1.500 e/Ft támogatást biztosít az egyéb működési célú 
támogatás terhére. 

A Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a támogatási összeggel 
2021. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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7.2.) Nyárlőrinci Római Katolikus Egyház támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Római Katolikus Egyház támogatási kérelmet 
nyújtott be, összeg megjelölése nélkül. Javasolja a működéshez 300 e/Ft 
biztosítását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javasolt 
támogatással. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Római Katolikus Egyházközség támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 
300 e/Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú 
támogatás terhére biztosítson, és felhasználásáról 2021. január 31-ig elszámolással 
tartozzon. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2020. (X.14.) határozata 
A Nyárlőrinci Római Katolikus Egyházközség támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Római Katolikus Egyházközség támogatásáról. 

A támogatás mértéke 300 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és 
felhasználásáról 2021. január 31-ig elszámolással tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.3.) dr. Szobonya Zoltán Emlékérem mellé pénzbeni juttatás biztosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Dr. Szobonya Zoltán Emlékéremmel jutalmazták 
Hajagos Csabát. Dr. Szobonya Zoltán az 1956-os események során halt hősi halált, 
az Ő emlékére alapították a díjat. Az Emlékbizottság kuratóriuma minden évben egy 
személy részére ítéli oda az Emlékérmet. Ebben az évben Hajagos Csabát – 
munkásságára tekintettel - tartották erre érdemesnek.  
 
Hajagos Csaba tevékenyen részt vesz a község életben, jó hírét viszi, pályázatokat ír 
és nyer a község részére. Úgy gondolja, hogy az erkölcsi elismerés mellett, pénzbeni 
juttatással is értékelni kell munkáját. Javasolja Hajagos Csabát 100.000,- Ft 
pénzbeni juttatásban részesíteni. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
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Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az összeg 200.000,- 
Ft-ra történő emelésére tett javaslatot. 
 
Hajagos Antal képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Hajagos 
Antal képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2020. (X.14.) határozata 
Hajagos Antal képviselő személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajagos Antal 
képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki. 

 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Hajagos 
Csabát – a Dr. Szobonya Zoltán Emlékéremmel kitüntetett – a Nyárlőrinci Értéktár 
Bizottság elnökét, eddigi munkásságáért és tevékenységéért nettó 200.000,- Ft 
pénzbeni juttatásban részesítse, az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2020. (X.14.) határozata 
Hajagos Csaba a Nyárlőrinci Értéktár Bizottság Elnökének 
pénzbeni juttatásban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajagos 
Csabát – a Dr. Szobonya Zoltán Emlékéremmel kitüntetettet – a 
Nyárlőrinci Értéktár Bizottság Elnökét, eddigi munkásságáért és 
tevékenységéért nettó 200.000,- Ft pénzbeni juttatásban részesíti, az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Hajagos Csaba Nyárlőrinci Értéktár Bizottság Elnöke: Szeretné megköszönni a 
képviselő-testületnek a támogatást. Ha nem is Nyárlőrincen lakik, de helyileg 
Nyárlőrinchez tartozik, és ezt mindenhol el is mondja. Tanulmányai alatt sok 
támogatást kapott a település részéről, melyet most igyekszik viszonozni.  
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Itt szeretné néhány szóval tájékoztatni a képviselő-testületet. A Herman Ottó 
pályázatra benyújtott pályázat 3.000 e/Ft-ot nyert az önkormányzat. Ezt az összeget 
az őszi Helyi termék és Hungarikum Fesztiválra terveztük, mely a koronavírus miatt 
elmarad. Ez az összeg áttervezésre került a jövő évi Falunap megtartására.  

Nyárlőrinc település ebben az évben ünnepli újkori névadásának 70. évfordulóját. 
Miután ebben az évben ennek megünneplésére valószínűleg nem lesz lehetőség, 
javaslatot tenne, egyeztetve a jegyző asszonnyal, hogy a jövő évi Hungaricum 
fesztiválon kerüljön sor erre a megemlékezésre. Véleménye szerint ez egy szép 
gesztus lenne a település lakossága felé. 
 
7.4.) Gulyás Endréné aranydiplomás pedagógus pénzbeni juttatásban való 

részesítése 
 
Pénzváltó István polgármester: Hagyomány a településen, hogy azokat a 
pedagógusokat, akik 50 évvel ezelőtt kezdték el munkájukat, illetőleg régebben, a 
képviselő-testület anyagi elismerésben részesíti.  

Gulyás Endréné gyémánt diplomás pedagógusnak, hatvanéves pedagógiai 
munkájáért 60 e/Ft pénzbeni juttatás szerepelt az eredeti előterjesztésben. A 
pénzügyi bizottság módosító indítványa alapján 100 e/Ft-ra tesz javaslatot. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság Gulyás Endréné 
aranydiplomás pedagógus részére 100.000,- Ft pénzbeni juttatásra tett javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Gulyás Endrénét 
– gyémántdiplomást - hatvan éves pedagógusi munkájáért 100.000,- Ft pénzbeni 
juttatásban részesíteni, az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2020. (X.14.) Kt. határozata 

Gulyás Endréné pedagógus pénzbeni  

juttatásban való részesítése 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gulyás 

Endrénét – gyémántdiplomást - hatvan éves pedagógusi munkájáért 

100.000,- Ft pénzbeni juttatásban részesíti, az általános tartalék 

terhére.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.5.) Háziorvosi ügyeleti ellátáshoz hozzájárulás vállalása 
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Zayzon Jenőné jegyző: Az előterjesztéshez kapcsolódóan szeretné megjegyezni, 
hogy a nyárlőrinci emberek egészsége érdekében a háziorvosi ügyeleti ellátáshoz 
indokoltnak tartja a pénzeszköz biztosítását.  
 
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 a háziorvosi 
ügyeleti ellátáshoz, melyet az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 
megállapodás alapján biztosít, 2021. évre 1.037.960,- Ft-ot biztosítson, mely összeg 
a 2021. évi költségvetésbe beépítésre kerül. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2020. (X.14.) Kt. határozata 
Háziorvosi ügyeleti ellátáshoz hozzájárulás vállalása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi 
ügyeleti ellátáshoz, melyet az Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága megállapodás alapján biztosít, 2021. évre 
1.037.960,- Ft-ot biztosít, mely összeg a 2021. évi költségvetésbe 
beépítésre kerül. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
7.6.) Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való részesítése 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az ügyrendi bizottság feladatkörébe tartozik előterjesztés 
megtétele a polgármester jutalmazására. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. tv 225/H. § (1) bekezdése rendelkezik a főállású illetve társadalmi 
megbízatású polgármester béréről illetve díjazásáról. 

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi 
mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának 
hat havi összegét.  
 
A polgármester jutalmára az ügyrendi bizottság tesz javaslatot. 
 
Pácsa József ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a polgármester 
jutalmazását megtárgyalta és négy havi illetményének megfelelő összegre – bruttó 
2.194.000,- Ft – tesz javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek. 
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Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Pénzváltó 
István polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellet, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2020. (X.14.) Kt. határozata 
Pénzváltó István polgármester személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból 
nem zárja ki. 

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Pénzváltó István 
főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként négy havi illetményének 
megfelelő - bruttó 2.194.000,- Ft összegű - jutalomban részesíteni. Felelős: Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. 

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2020. (X.14.) Kt. határozata 
Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként 
négy havi illetményének megfelelő - bruttó 2.194.000,- Ft összegű - 
jutalomban részesíti. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 

Hozzászólások: 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Két dolgot szeretne felvetni. Az egyik, hogy a 
külterületi konténereknél kialakult állapot tarthatatlan. Véleménye szerint a külterületi 
konténereket meg kell szüntetni és a községben egy elkerített részre mindenki hozza 
be a szemetét. Ez így tűrhetetlen állapot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Sajnos ez nem egyedi eset. Nem csak a kis 
településeken, de a városban is probléma ez. A szeméttárolás már olyan szinten 
van, hogy a városban elkerített részen vannak a szemetesek és mindenkinek kulcsa 
van az ajtóhoz. Korábban már felvetődött, hogy nyáron kéthetente, télen 
háromhetente traktorral szednénk össze a külterületi lakosoknál összegyűlt 
szemetet.  
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Az is megoldható, hogy a községben 1-2 helyen alakítunk ki zárt gyűjtőhelyet, 
nyitvatartási idővel, hogy mindenki le tudja rakni a szemetet. Ennek irányában kell 
megoldást találnunk.  
 
Túri István képviselő: Ezzel kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy a szelektív 
hulladék gyűjtőhelye is elég elhanyagolt állapotban van. Már korábban is mondta, 
hogy a területet be kell keríteni, mert így a mellé rakott hulladékot széjjel viszi a szél. 
Nem egy esztétikus látvány 
 
Pénzváltó István polgármester: Ez volt az eredeti elképzelés, de a szemétszállítók 
a nagyautóval nem hajlandók bemenni a konténerekig. 
 
Túri István képviselő: Erre is lehet megoldást keresni. Biztosítani kell egy murvás 
utat és egy betonfelületet, ahol a konténereket tudja mozgatni. Erre mindenképpen 
kell pénzt áldozni.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: A másik dolog, amiről tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy a település öntözési beruházására a tervek készen vannak, 
felkerültek a minisztériumba. Két héten belül szeretnének tájékoztatást tartani, ahol 
többek közt bemutatásra kerülne a település tervezett öntöző beruházásának terve 
kisfilm formájában. Ebben a kérdésben lépnie kell, hogy lássák a településnek 
szándéka van az öntözésre. 
 
 
 
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 


