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

7-én 16 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, 

Hajagos Antal, Túri István, Vas Ildikó 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.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének     
     módosítása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala, valamint a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2022. háromnegyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülethez való 
csatlakozási szándék a 2023-2027-es Európai Uniós ciklus időszakára 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) A polgármester jubileumi jutalmának megállapítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

7.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Zárt ülés 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2022. (XII.7.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
módosítása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala, valamint a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2022. háromnegyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülethez való 
csatlakozási szándék a 2023-2027-es Európai Uniós ciklus időszakára 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) A polgármester jubileumi jutalmának megállapítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

7.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Zárt ülés 
 
1.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya szakmai segítségnyújtás keretében az önkormányzat rendeleteit 
felülvizsgálta és javasolta a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet 
felülvizsgálatát. Javasolták, hogy a bölcsődei ellátás szabályozása épüljön bele a 
gyermekvédelmi rendeletbe, amit eddig külön rendelet szabályozott. 
 
Javasolja az előterjesztés szerint az rendelet-tervezet elfogadását. A kérdést a 
pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a 
rendelet-tervezetet.  
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a képviselő-testületi tagoknak több 
kérdése, hozzászólása nincs, javasolja az előterjesztés szerint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló rendelet elfogadását. 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 rendeletet alkotta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 
*** 

 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A bizottság tagjai az írásos anyagot megkapták. A 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya hatósági 
ellenőrzést végzett az önkormányzat által nyújtott szociális étkeztetés és 
tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében 2022. április 21-én.  

Az ellenőrzés során a fenntartó részére hiányosságokat állapítottak meg, ezért több 
esetben a rendeletben pontosításokat kellett végezni. Ezeket a hiányosságokat 
pótoltuk. 

A rendelet-tervezet többek között tartalmazza a szociális alapszolgáltatásként 
biztosított étkeztetési térítési díj emelését is, melyet jelenleg 47 fő veszi igénybe. Az 
étkeztetés intézményi térítési díja eddig 310,- Ft+Áfa, azaz 395,- Ft volt. A 
tervezetben 400,- Ft+Áfa, azaz 510,- Ft szerepel, melynek bevezetésére 2023. 
január 1. napjától kerülne sor. Az emelkedés mértéke 29 %. 2021-ben a szociális 
étkeztetés költsége 5.166.680,- Ft volt, melyből 1.621.680,- Ft volt az állami 
támogatás. Így az önkormányzatnak 3.545.000,- Ft- költséget jelentett a szociális 
étkeztetés. 

Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. A kérdést az egészségügyi és szociális 
bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Hajagos Antal egészségügyi bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2022. (XII.9.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

fizetendő térítési díjakról 
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*** 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. A bevételi és kiadási oldalon is vannak olyan tételek, melyek most 
realizálódtak. Az önkormányzat főösszege 28.705 e/Ft-tal növekedett, melyet főleg a 
pályázaton elnyert támogatások növeltek meg. A módosításon átvezetésre kerültek a 
saját hatáskörben hozott döntések is. Javasolja a költségvetés módosításának 
elfogadását. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a 
költségvetés módosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításának 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2022. (XII.9.) önkormányzati rendelete 

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

 
*** 

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

Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2022. háromnegyedévi beszámolója 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták, 
melyből látszik, hogy a háromnegyedévi teljesítés időarányos. Az egyes 
elmaradások oka a beruházások elhúzódása. Amennyiben ilyen ütemben haladunk, 
véleménye szerint probléma nem lesz a teljesítéssel. 
 
Javasolja az előterjesztés szerint a háromnegyedévi beszámoló elfogadását. A 
kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a háromnegyedévi beszámolót 
elfogadásra javasolta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a 2022. háromnegyedévi beszámoló elfogadását. 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 
109/2022. (XII.7.) határozata 
A 2022. háromnegyedévi beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

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

1.054.253 e/Ft bevétellel és 

518.867 e/Ft kiadással,  

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

78.042 e/Ft bevétellel és 

77.702 e/Ft kiadással, 

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

94.786 e/Ft bevétellel és 

91.885 e/Ft kiadással elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
5.) Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozási 

szándék a 2023-2027-es Európai Uniós ciklus időszakára 
 
Pénzváltó István polgármester: A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó tagságáról kell döntést hozni a 
testületnek. Az önkormányzat eddig is tagja volt ennek az egyesületnek. Előnye a 
tagságnak az volt, hogy volt olyan pályázat, melyet rajtuk keresztül nyújtottunk be.  
Javasolja a képviselő-testületnek a mellékelt 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  
110/2022. (XII.7.) határozata 
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozási szándék 
a 2023-2027-es Európai Uniós ciklus időszakára 
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H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 

hogy a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület tagja 
kíván maradni a 2023-2027-es Európai Uniós ciklus időszakára is.  

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a LEADER HACS jogcím birtokos a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület előzetes csatlakozási 
szándékkal részt kíván venni a Homokhátság Fejlődéséért 
Vidékfejlesztési Egyesület 2023-2027. közötti programozási 
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi 
Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS 
tervezési területének előzetes elismerésében. Ennek érdekében a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére felhatalmazza a 
polgármestert. 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesület közgyűlésein 
részt vegyen, az egyesület meghatározott éves tagdíj 
megfizetésére kötelezettséget vállaljon, valamint minden olyan 
jognyilatkozat szóban és írásban történő megtételére, amely az 
egyesület működéséhez szüksége.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
6.) A polgármester jubileumi jutalmának megállapítása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. A 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv. 
225/B. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban 
töltött időtartam közszolgálati, kormányzati szolgálati, valamint hivatásos szolgálati 
jogviszonyban töltött időnek és nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. A 
polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra alkalmazni kell, többek között a Kttv. 150-
153/A. §-ait is, melyek az egyéb juttatásokra – köztük a jubileumi jutalom 
megállapítására – vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. A 25, 30, 35, illetve 40 
évi kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jogosult jubileumi jutalomra.  

A rendelkezésre álló iratok alapján Pénzváltó István polgármester jelenleg is sajátos 
közszolgálati jogviszonyban áll, és rendelkezik a 40 éves jubileumi jutalom 
megállapításához szükséges mértékű jogviszonnyal. 

A Kttv. 150. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a jubileumi jutalom 40 évi 
jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg. Pénzváltó István 
polgármester úr havi illetményének összege 780.000,- Ft, így 3.900.000,- Ft 
jubileumi jutalomra jogosult, mely összeg a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre 
áll. 
 
Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozat-tervezet 
elfogadását. 
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Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek. 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Pénzváltó 
István polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2022. (XII.7.) határozata 
Pénzváltó István polgármester személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 

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

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja, a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Pénzváltó István főállású polgármester jubileumi jutalmának megállapítását. 
Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2022. (XII.7.) határozata 
Pénzváltó István főállású polgármester jubileumi jutalmának megállapítása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény    
150. § (2) bekezdés d) pontja alapján megállapítja, hogy 
Pénzváltó István főállású polgármester – 40 éves szolgálati 
jogviszonya alapján – öthavi illetményének megfelelő összegű, 
azaz összesen bruttó 3.900.000,- Ft jubileumi jutalomra 
jogosult, mely összeget az általános tartalék terhére biztosít.  

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a jubileumi jutalom kifizetéséről intézkedjen.  

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
7.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, 

valamint Házirendjének jóváhagyása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde SzMSz-ének és 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________1

0. 

N y á r l ő r i n c , 2022. december 7. napján. 

Házirendjének jóváhagyására azért van szükség, mert az intézmény vezetésében 
változás történt, és ezt a változást át kell vezetni ezeken a dokumentumokon is.  
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyását. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Mohácsi Gézáné intézményvezető. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2022. (XII.7.) határozata 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 
Házirendjének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde - az előterjesztés szerint - 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde - az előterjesztés szerint – 
Házirendjét jóváhagyja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Mohácsi Gézáné intézményvezető 

Határidő: értelemszerűen 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester a nyílt 
ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 Pénzváltó István  Szakácsné Marsa Edina 
 polgármester jegyző 


