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

16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Pácsa 

József, Túri István, Vas Ildikó, Hajagos Antal és Balogh Viktor 
képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 
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.) „Nyárlőrinci iskola felújítása 2. elj. „tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást 
lezáró döntés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A nyárlőrinci 400/2 helyrajzi számú kivett országos közút térítésmentes 
átvétele 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Zárt ülés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

4.) Mohácsi Gézáné intézményvezetői helyettesítésével történő megbízása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

5.) Intézményvezetői pályázat kiírása 
Előterjesztő: 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 
72/2022. (VIII.16.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) „Nyárlőrinci iskola felújítása 2. elj.” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást 
lezáró döntés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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2.) A nyárlőrinci 400/2 helyrajzi számú kivett országos közút térítésmentes 
átvétele 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Zárt ülés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

4.) Mohácsi Gézáné intézményvezetői helyettesítésével történő megbízása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

5.) Intézményvezetői pályázat kiírása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 

1.) „Nyárlőrinci iskola felújítása 2. elj.” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást 
lezáró döntés 

 
Pénzváltó István polgármester: Az iskola felújításával kapcsolatban a kivitelezésre 
kiírt első közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület. 
Ennek következtében új közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni új gazdasági 
szereplőkkel a kivitelező kiválasztásához. 

A következő öt gazdasági szereplő részére került kiküldésre az ajánlattételi felhívás: 
1. HungaroSun Bt.; 2. Kardos-Vill Kft.; 3. Polár-Stúdió 2 Kft.; 4. Rome Kft. és 5. Kal-
Kom Network Kft. A második eljárás beadási határidejéig két gazdasági szereplő 
adta be pályázatát, a Rome Kft. és a Polár-Stúdió 2 Kft. Az ajánlattevők ajánlata 
érvényes volt, az ajánlattevőket nem kell az eljárásból kizárni, azaz megfelelnek a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. A két ajánlat közül a Bíráló bizottság döntési javaslata alapján a Polár-
Stúdió 2 Kft. adta a kedvezőbb ajánlatot. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a nyertes ajánlattevőnek a Polár-Stúdió 2. Kft-t 
megnevezni.  
 
Mivel közbeszerzési eljárásról van szó, név szerint kell dönteni a képviselő-
testületnek. Felkéri Szakácsné Marsa Edina jegyzőt a név szerinti szavazás 
lebonyolítására. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző:  
 

Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő nincs. 
Jogszabálysértésre utaló jelzése nincs. 

A képviselők nevét ABC sorrendben felolvassa és kéri a szavazatukat: 

Balogh Viktor   igen 
Hajagos Antal   igen 
Pácsa József   igen 
Pénzváltó István   igen 
Tormási Zoltán   igen 
Túri István    igen 
Vas Ildikó    igen 
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Pénzváltó István polgármester: Kihirdeti a névszerinti szavazás eredményét. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2022. (VIII.16.) határozata 
„Nyárlőrinci iskola felújítása 2. elj.” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást lezáró 
döntés 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nyárlőrinci 
iskola felújítása 2. elj.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 
vonatkozóan a Bírálóbizottság döntési javaslatát megismerte, és 
azzal egyetértve az alábbi döntést hozza a megtartott név szerinti 
szavazásán: 
 

I. 

A Képviselő-testület, mint Döntéshozó a bírálóbizottság javaslatával 
egyetértve megállapítja, hogy az alábbiakban felsorolt ajánlattevők 
megfelelő ajánlatot nyújtottak be, az ajánlattevők ajánlata nem 
érvénytelen, azaz érvényesek és az ajánlattevőket nem kell az 
eljárásból kizárni, azaz megfelelnek a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek: 
 

- Ajánlattevő neve: Polar-Stúdió 2 Kft. 

- Ajánlattevő neve: Rome Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 

II. 
 

A Képviselő-testület, mint Döntéshozó határozatával megállapítja az 
eljárás eredményességét, és nyertes ajánlattevőként a Polar-
Stúdió 2 Kft-t nevezi meg, tekintettel arra, hogy az értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata 
érvényes és a rendelkezésre álló fedezetet kiegészíti a szükséges 
mértékben. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
2.) A nyárlőrinci 400/2 helyrajzi számú kivett országos közút térítésmentes 

átvétele 
 
Pénzváltó István polgármester: A konyha épületének megvalósításával 
kapcsolatban felmerült, hogy a Dózsa Gy. utca ezen szakaszát, azaz a 400/2 hrsz-ú 
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szakaszt az önkormányzat térítés mentesen a tulajdonába átvenné. Így az egész 
Dózsa Gy. utca az önkormányzat tulajdonába kerülne.  
Az önkormányzatnak kell kezdeményeznie a Magyar Közút Nonprofit Kft-nél a 
tulajdonjog átvételét.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Magyar Állam 
tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő 400/2 hrsz-
ú kivett országos közút Dózsa Gy. utcai szakaszának térítésmentes átvételét, 
tekintettel arra, hogy a település távlati fejlesztési elképzeléseit elősegítené a közút 
önkormányzati tulajdonba vétele. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel 
a polgármestert az önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos megállapodás 
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 
74/2022. (VIII.16.) határozata 
A nyárlőrinci 400/2 helyrajzi számú kivett országos közút térítésmentes átvétele 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 
a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vagyonkezelésében lévő 400/2 hrsz-ú kivett országos közút Dózsa 
Gy. utcai szakaszának térítésmentes átvételét, tekintettel arra, hogy 
a település távlati fejlesztési elképzeléseit elősegítené a közút 
önkormányzati tulajdonba vétele. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert az önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos 
megállapodás aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Pénzváltó István polgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el.  
 
 

 
 
A nyílt ülés 15,45 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Szakácsné Marsa Edina jegyzőt, hogy 
ismertesse a zárt ülés eredményét. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A zárt ülésen egy napirendi pont került 
megtárgyalásra, Almási Barbara Rózsa intézményvezetői megbízásának közös 
megegyezéssel 2022. augusztus 31. napjával történő megszüntetése. 
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4.) Mohácsi Gézáné intézményvezetői helyettesítésével történő megbízása 
 
Pénzváltó István polgármester: A zárt ülésen hozott döntésből következik, hogy a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézménynek nem lesz vezetője, mert Almási 
Barbara Rózsa közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéssel együtt kérte a 
munkavégzés alóli felmentést is. Az óvoda SzMSz-e tartalmazza, hogy a 
legmagasabb szolgálati idővel rendelkező személyt lehet megbízni az 
intézményvezető helyettesítésével mindaddig, amíg nem kerül betöltésre a 
munkakör. Jelenleg a legmagasabb szolgálati idővel Mohácsi Gézáné 
óvodapedagógus rendelkezik, aki az átmeneti időszakra vállalta a feladatot. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek 2022. augusztus 17-től Mohácsi Gézáné 
megbízását a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői helyettesítésével. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. 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 
75/2022. (VIII.16.) határozata 
Mohácsi Gézáné intézményvezetői helyettesítésével történő megbízása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mohácsi 
Gézáné Nyárlőrinc, Petőfi S. u. 37/A. szám alatti lakost a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusát az 
intézményvezető helyettesítésével megbízza. 
 
A megbízás időtartama 2022. augusztus 17. napjától a kiírt 
intézményvezetői munkakör betöltéséig tart. 
 
Mohácsi Gézánét a megbízás időtartama alatt havonta az 
illetményalap 40-%-ának megfelelő – azaz bruttó 54.810,- Ft - 
intézményvezető-helyettesi pótlék illeti meg. 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 
              Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: azonnal 

 

5.) Intézményvezetői pályázat kiírása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A megüresedett intézményvezetői álláshelyre 
pályázatot kell kiírni. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 22. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30. A pályázat tartalmazza a 
megbízás időtartamát, a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat, a pályázati 
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feltételeket, a szükséges igazolásokat, dokumentumokat. A benyújtott pályázatokat a 
képviselő-testület bírálja el és fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. 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 
76/2022. (VIII.16.) határozata 
Intézményvezetői pályázat kiírása 
 

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 intézményvezetői munkakör betöltésére 1 fő 
részére. 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 22. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
 

Melléklet a 76/2022. (VIII.16.) Kt. határozathoz 
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde  

Óvoda és bölcsőde vezető (magasabb vezető)  
munkakör betöltésére.  

 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
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Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.  
 
A munkavégzés helye: 
Bács-Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Az intézmény 
szakszerű és törvényes működtetése és hatályos jogszabályok alapján. Az 
intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, Óvodapedagógus végzettség 

 Előnyt jelent a nevelési intézményben eltöltött vezetői - Legalább 5 év 
feletti szakmai tapasztalat,  

 Óvodapedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Magyar állampolgárság, 

 Büntetlen előélet, 

 Cselekvőképesség, 

 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképesítés. 

  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz  

 Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata  

 Az intézmény vezetésére vonatkozóan szakmai program, vezetői program  

 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését 
igazoló irat  

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati 
eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul  

 Nyilatkozat, hogy a pályázat nyílt ülésen történő elbírálásához hozzájárul  

 A pályázó beleegyező nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz  

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 22.  
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzváltó István 
polgármester nyújt, a 76/589-001 -os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat címére 
történő megküldésével (6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1147/2022, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.  

 Elektronikus úton Pénzváltó István részére a polgarmester@nyarlorinc.hu 
E-mail címen keresztül  

 Személyesen: Pénzváltó István, Bács-Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc, 
Dózsa György utca 34.  

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg. Eredményes 
pályázat esetén a határozott időre szóló kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével 
tölthető be. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Helyben szokásos módon - 2022. augusztus 22. 

 nyarlorinc.hu - 2022. augusztus 22. 
 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyarlorincovoda.hu 
honlapon szerezhet.  
 

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

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Szakácsné Marsa Edina 
 polgármester jegyző 


