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Rendelet: 4/2022. – 5/2022. (IV.28) Ör. 

Határozatok: 20/2022. – 44/2022. Kt. hat. 
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N y á r l ő r i n c , 2022. április 25. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 25-

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

István, Vas Ildikó, Hajagos Antal és Balogh Viktor képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Szakácsné Marsa Edina 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 (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 2021. évi költségvetésének 
módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

3.) Pályázati kiírás tanyagondnoki munkakör betöltésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

4.) Háziorvosi ügyelet ellátásához hozzájárulás vállalása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

5.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

6.) Gyermekorvosi feladatok ellátására megkötött szerződés módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Ajánlatkérés a Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai Tagintézmény 
épületének felújításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Ajánlattételi felhívás az Iskola utca 287 hrsz-ú szakaszának 
burkolatfelújítása kivitelezési feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) Ajánlattételi felhívás a zártkerti 0132/3; 1007; 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú 
földutak felújításának kivitelezési feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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10.) Ajánlat kérés az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának és a zártkerti földút 
felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

11.) Egyebek 

1.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

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

3.) Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Római Katolikus Egyház támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 
„Közhasznú szervezet” támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) Tündérfátyol Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

10.) Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

11.) Híd Kárpátaljáért segélyprogram támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

12.) Balla István a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Parancsnokának pénzbeli juttatásban való részesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

13.) Ford Tourneo Custom mikrobusz üzemeltetésének átvétele 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

14.) Börönte László kérelme ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

15.) Bőszén Tibor egyéni vállalkozóval szerződés megkötése 
Előterjesztő: 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 
20/2022. (IV.25.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

3.) Pályázati kiírás tanyagondnoki munkakör betöltésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

4.) Háziorvosi ügyelet ellátásához hozzájárulás vállalása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

5.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

6.) Gyermekorvosi feladatok ellátására megkötött szerződés módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Ajánlatkérés a Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai Tagintézmény 
épületének felújításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Ajánlattételi felhívás az Iskola utca 287 hrsz-ú szakaszának 
burkolatfelújítása kivitelezési feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) Ajánlattételi felhívás a zártkerti 0132/3; 1007; 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú 
földutak felújításának kivitelezési feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

10.) Ajánlat kérés az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának és a zártkerti földút 
felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

11.) Egyebek 

1.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

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

3.) Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Római Katolikus Egyház támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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7.) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 
„Közhasznú szervezet” támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) Tündérfátyol Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

10.) Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

11.) Híd Kárpátaljáért segélyprogram támogatása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

12.) Balla István a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Parancsnokának pénzbeli juttatásban való részesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

13.) Ford Tourneo Custom mikrobusz üzemeltetésének átvétele 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

14.) Börönte László kérelme ingatlan megvásárlására 
          Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

15.) Bőszén Tibor egyéni vállalkozóval szerződés megkötése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. A költségvetés módosítását indokolja az állami támogatás összegének, 
valamint a képviselő-testület saját hatáskörben hozott előirányzatainak változása. 
Ezek kerültek átvezetésre a mostani módosításban. 

A pénzügyi bizottság ülésén a módosítás megtárgyalásra került. Kéri a bizottság 
állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az Önkormányzat 
2021. évi költségvetésének módosítását elfogadásra javasolta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló módosító 
rendelet elfogadását. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) 

rendelet módosításáról 
 

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

2.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet 

Pénzváltó István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A 2022. évi költségvetés megtárgyalásánál 
betervezésre került a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíj összegének 
megemelése is. A rendelet tervezet a fentiek alapján elkészítésre került.  
 
A rendelet-tervezetet a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a 
képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletet. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 

 
*** 

 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.) Új tanyagondnoki körzet kialakításával kapcsolatos döntés 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Csernák János tanyagondnok egészségügyi 
állapota nem teszi lehetővé, hogy a továbbiakban ellássa a tanyagondnoki 
feladatokat, ezért pályázati kiírást kell közzétenni az állás betöltésére.  

Továbbá az elmúlt héten a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazgatási Főosztálya ellenőrizte a tanyagondnoki szolgálat működését és jelezte, 
hogy az 503 főre emelkedett külterületi lakosságszám lehetőséget biztosít két fő 
tanyagondnok alkalmazására. Ez azt jelenti, hogy két körzetet lehet kialakítani, 
amelyhez két tanyagondnok szükséges. 

A tanyagondnok bérét az állam teljes egészében lefinanszírozza, de amíg a második 
tanyagondnoknak a jogerős működési engedélye nincs meg – és foglalkoztatjuk – az 
önkormányzatnak kell megelőlegezni a bérét. A későbbiekben az összeget vissza 
lehet igényelni, tehát plusz kiadást ez nem jelent az önkormányzatnak.  
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A fentiek alapján pályázati kiírást kell közzétenni két fő részére a tanyagondnoki 
feladatok ellátására. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta az új tanyagondnoki 
körzet kialakítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek – tekintettel a 
külterületi lakosság megnövekedett létszámára – a tanyagondnoki szolgáltatás 
ellátásához új tanyagondoki körzet kialakítását. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt 
a szolgáltatás működési engedélyezési eljárás megindításához szükséges 
intézkedések megtételére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa 
Edina jegyző. 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2022. (IV.25.) határozata 
Új tanyagondnoki körzet kialakításával kapcsolatos döntés 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel a 
külterületi lakosság megnövekedett létszámára – a tanyagondnoki 
szolgáltatás ellátásához új tanyagondoki körzet kialakításáról döntött. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szolgáltatás működési 
engedélyezési eljárás megindításához szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

Határidő: értelemszerűen 
 
4.) Pályázati kiírás tanyagondnoki munkakör betöltésére 
 
Pénzváltó István polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik a 
tanyagondnoki munkakör betöltésére a pályázat kiírása. Miután új tanyagondnoki 
körzet kialakításáról döntött a testület, így két fő tanyagondnok személyére kell 
pályázatot kiírni.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
tv. (továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kjt. 
20/A §-a alapján nyilvános pályázat meghirdetését a határozat melléklete szerinti 
feltételekkel a tanyagondnoki szolgáltatáshoz tanyagondnoki munkakör betöltésére 2 
fő részére. A munkakör legkorábban 2022. június 10. napjától tölthető be. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2022. május 20. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 
május 31. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2022. (IV.25.) határozata 
Pályázati kiírás tanyagondnoki munkakör betöltésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (továbbiakban: 
Kjt.) 20/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kjt. 
20/A §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a határozat melléklete 
szerinti feltételekkel a tanyagondnoki szolgáltatáshoz tanyagondnoki 
munkakör betöltésére 2 fő részére. 

A munkakör legkorábban 2022. június 10. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 

Melléklet a 22/2022. (IV.25.) Kt. határozathoz 

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

tanyagondnok munkakör betöltésére 

 

Betöltendő munkakör   : tanyagondnok 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama : határozatlan 

Foglalkoztatás jellege   : teljes munkaidő 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A szociális törvény és a végrehajtási rendeletei, valamint az önkormányzat rendelete 

és szakmai programja által meghatározott tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó 

feladatok ellátása. 

 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 8 általános iskola,  
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 tanyagondnoki képesítés vagy annak elvégzésére vonatkozó nyilatkozat 

 legalább 5 év gépjárművezetői tapasztalat, 

 B kategóriás jogosítvány. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 szakmunkásképző intézet/szakközépiskola/gimnázium, 

 tanyagondnoki végzettség, 

 szociális területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 önálló munkavégzés képesség, 

 szociális érzékenység, 

 empatikus képesség. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló 

irat, 

 igazolás a tanyagondnoki tanfolyam meglétéről, vagy nyilatkozat a tanfolyam 

elvégzésének vállalásáról, 

 hozzájáruló nyilatkozat a tanfolyam a pályázatban foglalt személyes adatok 

kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben, 

 nyilatkozat, hogy a pályázat nyílt ülésen történő elbírálásához hozzájárul. 

 

A munkakör betöltésének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. június 10. napjától 

tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20. 

 

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Pénzváltó István polgármester 

nyújt a 76/589-001-es telefonszámon. 

 

Pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak Nyárlőrinc Községi Önkormányzat címére történő 

megküldésével 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. Kérjük a borítékon feltüntetni 

a munkakör megnevezését: tanyagondnok. 

 

Elektronikus úton Pénzváltó István részére a polgarmester@nyarlorinc.hu email 

címen keresztül. 

 

Személyesen Szakácsné Marsa Edina jegyző részére. 

 

mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázatokról. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat kiírója fenntartja a jogát a pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításához. 

 

*** 

 

5.) Háziorvosi ügyelet ellátásához hozzájárulás vállalása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A testület tagjai az anyagot megkapták. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatóságán keresztül, megállapodás alapján biztosítja a háziorvosi 
ügyeleti ellátást a településen 2012. óta. A megtartott egyeztetésen – amelyen 
valamennyi érintett település polgármester részt vett – szóbeli egyeztetés született 
arra vonatkozóan, hogy a fenti körülmények és az összeg nagysága miatt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagosan a NEAK 
finanszírozásból már nem tudja ellátni a háziorvosi ügyeleti ellátást, és a kiegészítő 
összeget sem tudja kizárólagosan egyedül megfizetni.  

Erre való tekintettel készítettek egy lakosságarányos kimutatást, amely tartalmazza, 
hogy az adott település milyen mértékű hozzájárulása szükséges 2022. július 1. 
napjától ahhoz, hogy továbbra is ellássa az adott település tekintetében az ügyeletet, 
illetve hogy megfelelő színvonalú maradjon az ellátás. 

Nyárlőrinc település tekintetében - 2021. január 1-jei adatok alapján számolva - ez az 
összeg 2340 főre vetítve 767.520,- Ft lenne 2022. július 1. napjától.  
 
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, 2022. évre – 2022. június 1. napjától - 767.520,- Ft-ot 
biztosítani, mely összeg az általános tartalék terhére a 2022. évi költségvetésbe 
beépítésre kerül. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina 
jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2022. (IV.25.) határozata 
Háziorvosi ügyeleti ellátáshoz hozzájárulás vállalása 
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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, 2022. évre 
– 2022. június 1. napjától - 767.520,- Ft-ot biztosít, mely összeg az 
általános tartalék terhére a 2022. évi költségvetésbe beépítésre 
kerül. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
6.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. Az alapító okiratban a bölcsődei férőhelyek száma 12 főben volt 
meghatározva. A kedvező demográfiai hatások következtében ez a szám kevésnek 
bizonyult. Ennek következtében a férőhelyek számát a maximális 14 főre lehet 
megemelni. A megemelendő létszámhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

Fentiekre tekintettel indokolt a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 
módosítása. Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határoz-tervezet elfogadását. Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2022. (IV.25.) határozata 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát 2022. május 1. 
nappal a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint alkotja meg. 

3.)  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okirat módosításával összefüggő dokumentumok 
benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
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1.sz. melléklet a 24/2022. (IV.25.) Kt. határozathoz 
 

Módosító okirat 
 
A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat által 2020. 
május 22. napján kiadott 2/2020. okiratszámú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület 24/2022. (IV.25.) határozatára figyelemmel a következők szerint 
módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 

 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 

Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde   

6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György u. 11. 

óvodai nevelés … 

 

(óvodai 
ellátásban) 
100 fő 

2 

Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde   

6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György u. 11. 

bölcsődei feladat … 

(bölcsődei 
ellátásban) 14 
fő  

 

 
Az alapító okirat többi pontjai változatlan tartalommal maradnak. 

 
Jelen módosító okiratot 2022. május 1. napjától kell alkalmazni.  
 
 

*** 
 
 

2.sz. melléklet a 24/2022. (IV.25.) Kt. határozathoz 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A költségvetési szerv  
1.1.1. Megnevezése: Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 
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1.2. A költségvetési szerv  
1.2.1. Székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. 

 
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 

rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991.01.01. 
 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 

szerv 
2.2.1. Megnevezései: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
2.2.2. Székhelyei: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 

 
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 Megnevezése Székhelye 

1. Buzás János Általános Iskola 6032 Nyárlőrinc, Iskola utca 2-4. 

2. II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési 
Központ 

 
6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. 

3. Napközi Otthonos Óvoda 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 
11. 

4. Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 6065 Lakitelek Kiss János utca 1/a 

5. Lakiteleki Bölcsőde 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. Megnevezése: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
3.1.2. Székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  
3.2.1. Megnevezése: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
3.2.2. Székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

 a., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak 
szerinti tevékenység (óvoda) 

 b., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben meghatározott bölcsődei gyermekjóléti szolgáltatás, 
gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 

 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1. 851020 óvodai nevelés 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________14. 

N y á r l ő r i n c , 2022. április 25. napján. 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1. A jóváhagyott helyi óvodai (nevelési) pedagógiai program szerinti 

óvodai nevelés; 

1.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 
1.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

- mozgáskorlátozott gyermek 
- alig látó, gyengén látó gyermek 
- nagyothalló gyermek 
- enyhén értelmi fogyatékos gyermek 
- beszédfogyatékos gyermek 
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 
- a fejlődés egyéb pszichés zavaréval küzdő gyermek 

1.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek nevelése 

1.1.3. Kiemelten tehetséges gyermek nevelése 
 

1.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
nevelése az Óvodai fejlesztő program megszervezésével. 
 

4.3.2. A családban nevelkedő elsődlegesen 3 éven aluli gyermekek, sajátos 
nevelési igényű gyermekek és fogyatékos gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító bölcsőde 
működtetése, a jóváhagyott bölcsődei szakmai program-nevelési terv 
szerinti bölcsődei ellátás 
 

4.3.3. Módszertani szakirányítás (un.: jó gyakorlat átadása, terjesztése). 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1. 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2. 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3. 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4. 096015 gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 

5. 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

6. 104031 gyermekek bölcsődében és mini 
bölcsődében történő ellátása 

7. 104035 gyermekétkeztetés a bölcsődében, 
fogyatékosok nappali intézményében 

8. 104036 munkahelyi étkeztetésgyerekek napközbeni 
ellátását biztosító intézményben 

9. 109020 szociális szolgáltatások módszertani 
szakirányítása 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
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1. Nyárlőrinc Önkormányzatának Igazgatási Területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény 
vezetőjét a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a „közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján pályázat útján, határozott időre 
bízza meg. 
Pályáztatás nélkül legfeljebb 1 évre nevezhető ki intézményvezető. Az 
intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Nyárlőrinc Községi 
Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogszabályt szabályozó jogszabály 

1. közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi törvény 

2. megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

3. munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény 

 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 
6.1. A köznevelési intézmény  

6.1.1. Típusa: többcélú óvoda-bölcsőde 
6.1.2. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, 

bölcsődei ellátás  
6.1.3. Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv az 

intézményi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között 
önállóan gazdálkodik. A költségvetési szerv gazdasági szervezettel 
nem rendelkezik, a pénzügyi gazdálkodási feladatait 
munkamegosztási megállapodás alapján a Nyárlőrinci Polgármesteri 
Hivatal (6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.) látja el. 

 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 
 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde   óvodai nevelés … 

 

(óvodai 
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6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György u. 11. 

ellátásban) 
100 fő 

2 

Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde   

6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György u. 11. 

bölcsődei feladat … 

(bölcsődei 
ellátásban) 14 
fő  

 

 
 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon 
 

 ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés 
joga vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

 
 
1. 

6032 Nyárlőrinc, 
Dózsa György utca 
11. 

456 Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata 1/1 
arányú tulajdonjoga 
alapján gyakorolja a 
vagyon feletti rendelkezési 
jogot 

óvoda 

 
 

*** 
 
 
7.) Gyermekorvosi feladatok ellátására megkötött szerződés módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt évben Somodiné dr. Nyilas Eszter 
gyermekorvossal kötöttünk szerződést a gyermekorvosi feladatok ellátására. A 
doktornő kérte a szerződés módosítását. A bizottság megtárgyalta, és az alábbi 
javaslatot terjeszti elő, amellyel egyetért. 
 
Túri István a pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolja a megbízási díj 
megemelését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Somodiné 
dr. Nyilas Eszter csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos részére a 
gyermekorvosi feladat ellátására 2022. április 1. napjától heti 12 óra rendelési idővel 
kerüljön meghatározásra, melynek összege 200.000,- Ft. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a feladat ellátási szerződés  
módosításának aláírására. 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 
25/2022. (IV.25.) határozata 
Somodiné dr. Nyilas Eszterrel gyermekorvosi feladatok ellátására szerződés 
módosítása  
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekorvosi feladatok ellátására - Somodiné dr. Nyilas Eszter 
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal – szerződést köt az 
alábbi tartalommal.  

A gyermekorvosi feladat ellátása 2022. április 1. napjától heti 12 óra 
rendelési idővel kerül meghatározásra, melynek összege     
200.000,- Ft. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a feladat ellátási szerződés módosításának 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

8.) Ajánlatkérés a Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai Tagintézmény 
épületének felújításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására 

 
Pénzváltó István polgármester: A Belügyminisztérium 97.000.000,- Ft támogatást 
biztosított a nyárlőrinci iskola felújítására. Tekintettel az összeg nagyságára a 
kivitelező személyét közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani, ezért 
közbeszerzési szakértőt kell alkalmaznunk.  

A feladat ellátására három gazdasági szereplőnek – A Várady és Váradi Ügyvédi 
Irodának, Dr. Patay Géza ügyvédnek és Weisz Tamás egyéni vállalkozónak - 
küldünk ki ajánlatkérést.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezet szerinti 
elfogadását. 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 
26/2022. (IV.25.) határozata 
Ajánlatkérés a Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai Tagintézmény 
épületének felújításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
 

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

Iskola Buzás János Általános Iskolai Tagintézmény épületének 
felújításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására ajánlatkérést tesz közzé. 

2.) A Képviselő-testület az ajánlatkérést az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 
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1.) Várady és Váradi Ügyvédi Iroda 
Cím  : 1122 Budapest, Krisztina krt. 31-33. 
Ügyvezető : Dr. Váradi Szilvia 
E-mail  : office@varadylegal.hu 

 
2.) Dr. Patay Géza Ügyvéd 

Cím  : 1026 Budapest, Volkmann u.13. 
Ügyvezető : Dr. Patay Géza 
E-mail  : patayg@yahoo.com 
 

3.) Weisz Tamás EV. 
Cím  : 1037 Budapest, Erdőalja út 152/b. 
Ügyvezető : Weisz Tamás 
E-mail  : weisz.tamas@tendersoft.hu 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
9.) Ajánlattételi felhívás az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának 

burkolatfelújítása kivitelezési feladatainak ellátására 
 
Pénzváltó István polgármester: A Magyar Falu Program keretében meghirdetett 
„Út, híd, kerékpárfogalmi létesítmény, vízelveztő rendszer építése/felújítása-2022” 
című MFP-UHK/2022. kódszámú támogatott projekthez az Iskola utca – Dózsa Gy. 
u. és Rákóczi u. közötti szakasz – felújítására 15.417.859,- Ft összegben nyert 
pályázatot az önkormányzat.  

Az önkormányzat ajánlattételi felhívást tesz közzé a burkolatfelújítás kivitelezési 
feladatainak ellátására három gazdasági szereplő – a Délút Építő és Bányászati Kft., 
a Mega-Sped Kft. és a Signum Alfa Team Kft. – részére. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. 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 
27/2022. (IV.25.) határozata 
Ajánlattételi felhívás az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának burkolatfelújítása 
kivitelezési feladatainak ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyar 
Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárfogalmi 
létesítmény, vízelveztő rendszer építése/felújítása-2022” című 
MFP-UHK/2022. kódszámú támogatott projekthez kapcsolódóan 
- ajánlattételi felhívást tesz közzé az Iskola utca 282 hrsz-ú 
szakaszának burkolatfelújításának kivitelezői feladatainak 
ellátására. 
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2.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

1.) DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 171. 
E-mail: delut@delut.hu 

2.) Mega-Sped Kft. 
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
E-mail: megasped@megasped.hu 

3.) Signum Alfa Team Kft. 
1047 Budapest, Fóti út 56. 
E-mail: signumalfa@gmail.com 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
megkösse a szerződést. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
10.) Ajánlattételi felhívás a zártkerti 0132/3; 1007; 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú 

földutak felújításának kivitelezési feladatainak ellátására 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Agrárminisztérium által meghirdetett „Zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című ZP-1-2021. kódszámú pályázaton az 
önkormányzat a zártkerti - 0132/3; 1007; 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú – földutak 
felújítására nyert 20.170.124,-Ft összegű támogatást.  
 
Az önkormányzat ajánlattételi felhívást tesz közzé a felújítás kivitelezési feladatainak 
ellátására három gazdasági szereplő – a Délút Építő és Bányászati Kft., a Mega-
Sped Kft. és a Signum Alfa Team Kft. – részére. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. 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 
28/2022. (IV.25.) határozata 
Ajánlattételi felhívás a zártkerti 0132/3; 1007; 1009/6 és az 1010/1 hrsz-ú földutak 
felújításának kivitelezési feladatainak ellátására 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az 

Agrárminisztérium által meghirdetett „Zártkerti besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című 
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ZP-1-2021. kódszámú támogatott projekthez kapcsolódóan - 
ajánlattételi felhívást tesz közzé a zártkerti 0132/3; 1007; 1009/6 
és az 1010/1 hrsz-ú földutak felújításának kivitelezési 
feladatainak ellátására. 

2.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

1.) DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 171. 
E-mail: delut@delut.hu 

2.) Mega-Sped Kft. 
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
E-mail: megasped@megasped.hu 

3.) Signum Alfa Team Kft. 
1047 Budapest, Fóti út 56. 
E-mail: signumalfa@gmail.com 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
megkösse a szerződést. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
11.) Ajánlat kérés az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának és a zártkerti földút 

felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
 
Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Iskola 
utca (Dózsa Gy. utcától a Rákóczi utcáig terjedő szakaszának felújítására 
15.417.859,- Ft támogatást), valamint a zártkerti földutak felújítására (20.170.124,- Ft 
összegű) támogatást nyert az önkormányzat. 

A pályázatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására nincs elkülönített összeg, de 
szükségesnek tartja műszaki ellenőr megbízását. Az önkormányzat a szükséges 
pénzösszeget az általános tartalék terhére biztosítaná.  
 
A pályázatban erre a tevékenységre nincs elkülönített összeg, így az önkormányzat a 
műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges pénzösszeget az általános tartalék 
terhére biztosítaná.  
 
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 előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. 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 
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29/2022. (IV.25.) határozata 
Ajánlat kérés az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának és a zártkerti földút 
felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlatot 
kér az Iskola utca 282 hrsz-ú szakaszának és a zártkerti földút 
felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására. 

2.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

1.) Celica 2004 Mérnöki szolgáltató Kft. 
6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 36/A 
E-mail: celica2004@t-email.hu 

2.) Földvári Ferenc építőmérnök 
6000 Kecskemét, Harsona u. 6/A. 
E-mail: foldvariferi@gmail.com 

3.) Szölgyén Péter műszaki ellenőr 
6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4. 

     E-mail: szolgyen64@gmail.com  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
megkösse a szerződést. 

4.) A Képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatok ellátásához 
szükséges pénzösszeget az általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
12.) Egyebek 
 
12.1.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület fordult támogatási 
kérelemmel az önkormányzathoz, hogy a működésük finanszírozásához járuljunk 
hozzá. Javasolja 400.000,- Ft támogatás megítélését.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Polgárőr Egyesület támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 400.000,- Ft 
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület a támogatási 
összeggel 2023. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2022. (IV.25.) 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 400.000,- Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesületnek a támogatási összeggel 2023. 
január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.2.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület is 
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, támogatásunkkal a működési 
kiadásaik finanszírozását segítsük. Javasol az Egyesület részére 1.500.000,- Ft 
támogatás megítélését. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinc 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 
1.500.000,-Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú 
támogatás terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület a támogatási összeggel 2023. január 31-ig számoljon el. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2022. (IV.25.) határozata 
Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról. 
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A támogatás mértéke 1.500.000,-Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a támogatási összeggel 
2023. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.3.) Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club a 
működéséhez szükséges anyagi források biztosítása érdekében fordult támogatási 
kérelmével az önkormányzathoz. Javasolja az LSC támogatását, a korábbi évekhez 
hasonlóan 2.500.000,-Ft-tal. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Labdarúgó Sport Club támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 
2.500.000,-Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú 
támogatás terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club a 
támogatási összeggel 2023. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2022. (IV.25.) határozata 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club támogatásáról.  

A támogatás mértéke 2.500.000,-Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubnak a támogatási összeggel 
2023. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.4.) Római Katolikus Egyház támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Római Katolikus Plébánia is kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz. A plébániaépületen esőcsatorna és szegélybádog cseréjére 
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lenne szükség, ehhez kérik az önkormányzat támogatását. Javasolja az egyház   
700.000,-Ft-tal történő támogatását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
Római Katolikus Egyház támogatását. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 
700.000,-Ft  legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú 
támogatás terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a Nyárlőrinci Római Katolikus Egyház 
a támogatási összeggel 2023. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2022. (IV.25.) határozata 
A Nyárlőrinci Római Katolikus Egyház támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

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

A támogatás mértéke 700.000,-Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Nyárlőrinci Római Katolikus Egyháznak a támogatási összeggel 
2023. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.5.) Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Lakitelek-Nyárlőrinc Református 
Társegyházközség működési költségeik fedezéséhez szeretnének támogatást kérni. 
A javasolt támogatási összeg 500.000,-Ft. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslatot támogatta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Lakitelek-
Nyárlőrinc Református Társegyházközség támogatását. Javasolja, hogy a támogatás 
mértéke 500.000,- Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési 
célú támogatás terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a Lakitelek-Nyárlőrinc Református 
Társegyházközség a támogatási összeggel 2023. január 31-ig számoljon el. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2022. (IV.25.) határozata 
A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség támogatása  
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség támogatásáról. 

A támogatás mértéke 500.000,- Ft, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközségnek a 
támogatási összeggel 2023. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.6.) Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány a nagy 
szegénységben élő családok súlyos beteg gyermekeinek a speciális étrend, 
gyógyszerek, higiéniai előírások anyagi fedezetének biztosításához kért támogatást. 
A javasolt támogatási összeg 50.000,- Ft. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Csontvelő-
Transzplantáció Alapítvány támogatását, a nagy szegénységben élő családok súlyos 
beteg gyermekeinek a speciális étrend, gyógyszerek, higiéniai előírások anyagi 
fedezetének biztosításához. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 50.000,- Ft 
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány a 
támogatási összeggel 2023. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2022. (IV.25.) határozata 
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatásáról, a nagy 
szegénységben élő családok súlyos beteg gyermekeinek a speciális 
étrend, gyógyszerek, higiéniai előírások anyagi fedezetének 
biztosításához. 

A támogatás mértéke 50.000,- Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Csontvelő-Transzplantáció Alapítványnak a támogatási összeggel 
2023. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.7.) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület a Szentesi Légimentő bázis részére sürgősségi-mentéstechnikai eszközök 
beszerzéséhez kéri az önkormányzat támogatását. Javasolja 50.000,-Ft támogatási 
összeg megítélését. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását, a Szentesi Légimentő 
bázis részére sürgősségi-mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez. Javasolja, hogy 
a támogatás mértéke 50.000,- Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa. Javasolja, hogy az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület a támogatási összeggel 2023. január 
31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina 
jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2022. (IV.25.) 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 Szentesi Légimentő bázis részére sürgősségi-
mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez. 
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A támogatás mértéke 50.000,- Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületnek a 
támogatási összeggel 2023. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.8.) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért „Közhasznú 

szervezet” támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért „Közhasznú szervezet” az Alapítványi Mentőszolgálatuk működéséhez 
kért támogatást. A javasolt támogatási összeg 50.000,-Ft. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Peter Cerny 
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért „Közhasznú szervezet” támogatását, 
az Alapítványi Mentőszolgálatuk működéséhez. Javasolja, hogy a támogatás 
mértéke 50.000,- Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési 
célú támogatás terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a Peter Cerny Alapítvány a 
támogatási összeggel 2023. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2022. (IV.25.) határozata 
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért „Közhasznú szervezet” 
támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért „Közhasznú 
szervezet” támogatásáról, az Alapítványi Mentőszolgálatuk 
működéséhez. 

A támogatás mértéke 50.000,- Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Peter Cerny Alapítványnak a támogatási összeggel 2023. január 
31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 
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12.9.) Tündérfátyol Alapítvány támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati 
Klinika két oxigénterápiás szobája teljes felszerelésének beszerzéséhez és 
komfortosításához kér támogatást a Tündérfátyol Alapítvány. Javasolja 30.000,- Ft 
támogatás odaítélését. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslatot támogatta.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tündérfátyol 
Alapítvány támogatását a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika két 
oxigénterápiás szobája teljes felszerelésének beszerzéséhez és komfortosításához. 
Javasolja, hogy a támogatás mértéke 30.000,- Ft legyen, mely összeget a Képviselő-
testület az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a 
Tündérfátyol Alapítvány a támogatási összeggel 2023. január 31-ig számoljon el. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2022. (IV.25.) határozata 
Tündérfátyol Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Tündérfátyol Alapítvány támogatásáról a Pécsi Tudományegyetem 
Gyermekgyógyászati Klinika két oxigénterápiás szobája teljes 
felszerelésének beszerzéséhez és komfortosításához. 

A támogatás mértéke 30.000,- Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja. 

A Tündérfátyol Alapítványnak a támogatási összeggel 2023. január 
31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.10.) Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ, a tavalyi 
évhez hasonlóan, egyszeri ebédeltetéshez történő hozzájárulás formájában kéri 
támogatásunkat. Javasolja 50.000,-Ft biztosítását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javaslattal. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Boldog Karol 
Wojtyla Barátság Központ részére, egyszeri ebédeltetéshez történő hozzájárulás 
formájában, támogatás biztosítását a rászorulók részére. Javasolja, hogy a 
támogatás mértéke 50.000,- Ft legyen, mely összeget a Képviselő-testület az egyéb 
működési célú támogatások terhére biztosítsa. Javasolja, hogy a Boldog Karol 
Wojtyla Barátság Központ a támogatási összeggel 2023. január 31-ig számoljon el. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2022. (IV.25.) határozata 
Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Boldog 
Karol Wojtyla Barátság Központ részére, egyszeri ebédeltetéshez 
történő hozzájárulás formájában, támogatásról döntött a rászorulók 
részére. 

A támogatás mértéke 50.000,- Ft, mely összeget a Képviselő-testület 
az egyéb működési célú támogatások terhére biztosítja. 

A Boldog Karol Wojtyla Barátság Központnak a támogatási 
összeggel 2023. január 31-ig kell elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.11.) Híd Kárpátaljáért segélyprogram támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az Ukrajnából menekültek megsegítésére Híd 
Kárpátaljáért elnevezésű segélyprogram indult. Az önkormányzathoz is érkezett az 
elmúlt hónapban felkérés, hogy amennyiben anyagi helyzetünk engedi segítsük a 
menekülteket. Döntött 200.000,- Ft átutalásáról, és kéri a képviselő-testületet az 
intézkedésének megerősítéséről.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a polgármester 
döntésével. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Híd 
Kárpátaljáért segélyprogram keretében az Ukrajnai háborúban támogatásra szorulók 
részére 200.000,- Ft összegű támogatás átutalásáról szóló 2022. március 3. napján 
meghozott polgármesteri döntés megerősítését. Javasolja, hogy a támogatást a 
Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások terhére biztosítsa. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2022. (IV.25.) határozata 
Híd Kárpátaljáért segélyprogram támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármestere a Híd Kárpátaljáért 
segélyprogram keretében az Ukrajnai háborúban támogatásra 
szorulók részére 200.000,- Ft összegű támogatás átutalásáról 
rendelkezett 2022. március 3. napján. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester döntését megerősíti. 

A támogatást a Képviselő-testület az egyéb működési célú 
támogatások terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.12.) Balla István a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület Parancsnokának 

pénzbeli juttatásban való részesítése 
 
Pénzváltó István polgármester: Minden évben megrendezik a Tűzoltók napját, ahol 
elismerésben lehet részesíteni az arra érdemesnek talált személyt, személyeket. A 
tavalyi évben Kiss Ferenc elnököt javasoltuk, ebben az évben pedig javasolja Balla 
István tűzoltó parancsnok elismerésben való részesítését. Mint ahogyan a tavalyi 
évben is az elismeréshez javasolja - eddig végzett kiemelkedő munkásságáért és 
tevékenységéért - nettó 100.000,- Ft pénzbeni juttatásban való részesítését. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Balla 
Istvánt – a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület Parancsnokát – eddig végzett 
kiemelkedő munkásságáért és tevékenységéért nettó 100.000,- Ft pénzbeni 
juttatásban részesítse, az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2022. (IV.25.) határozata 
Balla István a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület Parancsnokának pénzbeli 
juttatásban való részesítése 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balla Istvánt – 
a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület Parancsnokát – eddig 
végzett kiemelkedő munkásságáért és tevékenységéért nettó 
100.000,- Ft pénzbeni juttatásban részesíti, az általános tartalék 
terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.13.) Ford Tourneo Custom mikrobusz üzemeltetésének átvétele 
 
Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért 
Alapítvány pályázaton nyert ford kisbuszának elszámolási időszaka lejárt. Korábban 
is volt már szó róla, hogy az önkormányzat a kisbusz üzemeltetését átveszi. Az 
önkormányzat lenne az üzembentartó és vállalná az ezzel kapcsolatban felmerülő 
minden költséget. Javasolja a Ford Tourneo Custom mikrobusz üzemeltetésének 
átvételét. Az Alapítvány támogatja a kisbusz üzemeltetésének átadását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a NHT-410 
forgalmi rendszámú Ford Tourneo Custom típusú mikrobusz üzemeltetését 2022. 
május 1. napjától határozatlan időre vegye át a Nyárlőrinc az Idősekért és 
Rászorulókért Alapítványtól. Javasolja, hogy az üzemeltetés során felmerülő minden 
költség - biztosítás, karbantartás, vizsgáztatás stb.– az önkormányzatot terhelje. 
Javasolja, hogy Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel 
a polgármestert az átvételével kapcsolatos szerződés aláírására. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2022. (IV.25.) határozata 
Ford Tourneo Custom mikrobusz üzemeltetésének átvétele 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a NHT-410 
forgalmi rendszámú Ford Tourneo Custom típusú mikrobusz 
üzemeltetését 2022. május 1. napjától határozatlan időre átveszi a 
Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért Alapítványtól.  

Az üzemeltetés során felmerülő minden költség - biztosítás, 
karbantartás, vizsgáztatás stb.– az önkormányzatot terheli. 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert az átvételével kapcsolatos szerződés aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
12.14.) Börönte László kérelme ingatlan megvásárlására 
 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt ülésen a testület már tárgyalta a 475/35 
hrsz-ú, építési tilalom alatt álló – önkormányzati ingatlan eladását. Akkor a képviselő-
testület úgy döntött, hogy nem kívánja értékesíteni a területet, mert közösség formáló 
célok megvalósítására használja fel. Börönte László ismételt kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, melyben kérte a fenti ingatlan részére történő értékesítését bruttó 
450.000,- Ft vételár ellenében. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolja a terület értékesítését 
600 e/Ft + Áfa áron. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 17/2022. 
(II.15.) számú határozat hatályon kívül helyezésével az alábbi határozat 
meghozatalát. Javasolja, hogy Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a tulajdonában lévő 475/35 hrsz-ú 1084 m2 nagyságú – építési tilalom alatt álló - 
ingatlant Börönte László Kecskemét, Zsigmond F. u. 81. szám alatti lakos részére – 
kérelme alapján - 600.000,- Ft + Áfa, összesen 762.000,- Ft-ért értékesítse. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2022. (IV.25.) határozata 
A 475/35 hrsz-ú építési telek értékesítése 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2022. 
(II.15.) számú határozat hatályon kívül helyezésével az alábbi 
határozatot hozza meg: 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
lévő 475/35 hrsz-ú 1084 m2 nagyságú – építési tilalom alatt álló - 
ingatlant Börönte László Kecskemét, Zsigmond F. u. 81. szám alatti 
lakos részére – kérelme alapján - 600.000,- Ft + Áfa, összesen 
762.000,- Ft-ért értékesíti. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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12.15. Bőszén Tibor egyéni vállalkozóval szerződés megkötése 
 
Pénzváltó István polgármester: Szabó Ferenc nyárlőrinci vállalkozó jelezte, hogy 
egészségügyi állapota miatt az önkormányzati területek fűnyírását ebben az évben 
nem tudja elvégezni, ezért a feladat elvégzésére Bőszén Tibor egyéni vállalkozóval 
kötnénk szerződést. A szerződésben a 32.300 m2 nagyságú önkormányzati terület 
igény szerinti vágása 16 Ft/m2 összegben kerül meghatározásra, maximum 
516.800,- Ft-ért. Javasolja a szerződés megkötését Bőszén Tiborral a zöldterületek 
vágására.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javaslattal egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek szerződés 
megkötését Bőszén Tibor (6032 Nyárlőrinc, Ősz u. 6. szám) egyéni vállalkozóval             
– maximum 516.800,- Ft díjazás ellenében – a 32.300 m2-nyi nyárlőrinci zöld terület 
igény szerinti vágására 16 Ft/m2 összegben. 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 
44/2022. (IV.25.) határozata 
Bőszén Tibor egyéni vállalkozóval szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést köt 
Bőszén Tibor (6032 Nyárlőrinc, Ősz u. 6. szám) egyéni vállalkozóval             
– maximum 516.800,- Ft díjazás ellenében – a 32.300 m2-nyi 
nyárlőrinci zöld terület igény szerinti vágására 16 Ft/m2 összegben. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
1.) Pácsa József: Szeretné jelezni, hogy a falu temető felé eső részén olyan nagy a 
feszültségingadozás a hálózatban, hogy folyamatosan le kell állítani a napelemet, 
mert ezt az ingadozást nem bírja. Hozzáértő személyt megkérdezett, akinek az a 
véleménye, hogy a trafók nincsnek beállítva. Kérné, hogy ezt jelezzék az 
áramszolgáltató felé. 
 
2.) Vas Ildikó: Szeretne érdeklődni, hogy ebben az évben lesz-e Falunapi 
rendezvény? 
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Pénzváltó István polgármester: Igen, szeretnénk megtartani. Már elkezdtük az 
előkészületeket, folyamatban van egy pályázat, melynek az eredményére várunk, 
mert amennyiben nyerünk, a pénzt a Falunapra szeretnénk felhasználni.  
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Szakácsné Marsa Edina 
 polgármester jegyző 


