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

szeptember 28-án 16,30 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, 

Hajagos Antal és Balogh Viktor képviselők. 
 
Távol van: Túri István és Vas Ildikó 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 (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 

N a p i r e n d :  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala, valamint a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2022. félévi beszámolójáról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Pályázat kiírása intézményvezető munkakör betöltésére 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

4.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2022. (IX.28.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala, valamint a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2022. félévi beszámolójáról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Pályázat kiírása intézményvezető munkakör betöltésére 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

4.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az előterjesztést a testület tagjai megkapták. A 
módosítás oka az országgyűlési választásra kapott pénzeszköz, az előző évről 
áthozott 18 millió forint maradvány, valamint, hogy megnövekedett az intézményi 
működési bevétel. Ezek az összegek vannak átvezetve a költségvetésen.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Pácsa József pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta 
a rendelet módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a rendelet-módosítás elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.)  
rendelet módosításáról 

 
 

*** 
 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala, valamint a 

Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2022. félévi beszámolójáról 
 
Pénzváltó István polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai 
megkapták. Szóban annyival egészíti ki, hogy az önkormányzat időarányos 
teljesítése megfelelő. A kiadások teljesítésének elmaradása a pályázatok miatt van, 
itt ugyanis a pénz már a számlánkon van, de csak a kivitelezés befejezésekor 
történik meg a kifizetés. Addig a pénzösszeg pluszként szerepel az önkormányzat 
számláján.  
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
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Pácsa József pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság 
elfogadásra javasolta a félévi beszámolót. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala, valamint a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2022. félévi beszámolójának elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2022. (IX.28.) határozata 
A 2022. félévi beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Község 
Önkormányzatának 2022. félévi költségvetés teljesítését 

814.225 e/Ft bevétellel és 

355.523 e/Ft kiadással,  

2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. félévi 
költségvetés teljesítését 

52.154 e/Ft bevétellel és 

49.788 e/Ft kiadással, 

3.) A Képviselő-testület a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2022. 
félévi költségvetés teljesítését 

68.207 e/Ft bevétellel és 

67.587 e/Ft kiadással elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
3.) Pályázat kiírása intézményvezető munkakör betöltésére 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület augusztus 16. napján 
megtartott ülésén nyilvános pályázatot hirdetett a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői munkakörének betöltésére. A beadási határidőig 2022. szeptember 
22-ig pályázat nem érkezett, ezért a pályázati felhívást ismét közzé kell tenni.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 5. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2022. november 15. 
 
Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezet alapján a pályázati kiírás 
elfogadását. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a pályázati kiírás elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2022. (IX.28.) határozata 
Pályázat kiírása intézményvezető 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 intézményvezetői munkakör betöltésére 1 fő 
részére. 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 15. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
 

Melléklet a 91/2022. (IX.28.) 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  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
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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, 

 Intézményvezetői szakképesítés vagy a pályázó vállalja az 
intézményvezetői szakképesítés megszerzését 2 éven belül. 
 

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. november 5.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzváltó István 
polgármester nyújt, a 76/589-001 -os telefonszámon. 
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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: 
         /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. november 15.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Helyben szokásos módon - 2022. szeptember 29. 

 nyarlorinc.hu - 2022. szeptember 29. 
 

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

4.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása  
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A kormányzati funkciók és államháztartási 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet írja elő az 
önkormányzat jogi személy számára a kormányzati funkció kódok alkalmazását. A 
kormányzati funkció kódok az önkormányzat közfeladatait és egyéb tevékenységeit 
szabályozzák, módosítására a Képviselő-testület jóváhagyása alapján van 
lehetőség.  

A határozat-tervezet tartalmazza a kormányzati funkciót, amely felvételét javasoljuk a 
törzskönyvi nyilvántartásba. 

Kéri a képviselő-testülettől a kormányzati funkció határozat-tervezet szerinti 
elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet szerint a kormányzati funkció megállapítását. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2022. (IX.28.) határozata 
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Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyárlőrinc 
Önkormányzat kormányzati funkcióit az alábbiak szerint elfogadja: 

Kormányzati   Megnevezés 
funkció kód 
 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és 

kapcsolódó szolgáltatások 
 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 

 
 
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 


