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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 17-
én 15,30 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Szappanos Renáta, 

Vas Ildikó, Forgó Istvánné, Hajagos Antal és Túri István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné 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 magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló rendelet-tervezete 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2015. (II.17.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról 

szóló rendelet-tervezete 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló rendelet-tervezete 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________3. 

N y á r l ő r i n c , 2015. február 17. napján. 

Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a rendelet-
tervezettel kapcsolatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A szilárd hulladék szállításával kapcsolatos közszolgálati 
díjat az önkormányzat finanszírozta eddig, melyhez a magánszemélyek által 
befizetett kommunális adó nyújtott részbeni fedezetet. A kormány álláspontja szerint, 
ahol a kommunális adóval történik a szemétszállítás rendezése ott nem érvényesül a 
rezsicsökkentés.  

Ezzel kapcsolatosan az önkormányzat törvényességi jelzést is kapott, ezért meg 
kellett oldani, hogy a lakosság egyénileg fizesse a szemétszállítást. Már az elmúlt 
évben is szó volt róla, hogy a szemétszállítási díj bevezetésével a kommunális adó 
mértékét csökkenteni kell, hogy a lakosság terhei ne növekedjenek.  

A törvény szerint a kommunális adó mértéke maximálisan 28.000,- Ft lehetne, 
Nyárlőrincen ez az összeg a belterületi lakások tekintetében évi 18.000,- Ft, a 
beépíthető építési telkek vonatkozásában 13.200,- Ft, míg a külterületi (zártkerti) 
építmények esetében 6.000,- Ft volt. Számításokat végeztünk a pénzügyes kollégák 
bevonásával és következő javaslatot teszem. A belterületi lakások tekintetében évi 
18.000,- Ft-ról 14.000,- Ft-ra, beépíthető építési telkek vonatkozásában pedig évi 
13.200,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra módosulna az adó mértéke, mely csökkentés nem 
érintené a külterületi (zártkerti) építmények tulajdonosait. Az adó mértékének 
csökkentése összességében 2.600.000,- Ft adóbevétel kiesést jelentene az 
önkormányzatnak. 

A befizetett kommunális adóból kell biztosítani a településen a közvilágítást, az utak 
karbantartását (pl. hó eltakarítás), zöld övezet tisztán tartását, gondozását. A 
tervezett kommunális adó összegéhez (11.400 e/Ft) 8 millió forintot kell még 
biztosítani az önkormányzatnak a fent megjelölt feladatok ellátására. 

Ezen kívül számításba kell még venni a 70 év feletti egyedül élőket, akiknek a 
szemétszállítási díját az önkormányzat átvállalta. 85 személyről van szó, de ez a 
létszám ugye az életkor előre haladtával nőhet. Valamint az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII tv. 133. § 4. bekezdése szerint azokat a magánszemélyeket akiknek 
fizetés könnyítés (részletfizetés, elengedés, halasztás) engedélyezhető, ha az 
összeg megfizetése az érintett saját és közeli hozzátartozójának megélhetését 
súlyosan veszélyeztetné. 
 
Kéri a képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

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

2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

 
*** 

 
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
tartozó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóban annyival 
szeretné kiegészíteni, hogy minden valószínűség szerint a szociális támogatásra 
betervezett 5 millió forint előre láthatólag nem lesz elég, de ezt majd menet közben 
lehet módosítani. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Mint a kommunális adónál már elmondta, az állami 
támogatások az önkormányzati támogatások tekintetében megszűnnek, így az 
önkormányzatnak a korábbi évekhez képest nagyobb összeget kell fordítania a helyi 
szociális ellátórendszer fenntartására. Az állam által biztosított támogatási formákon 
túl az emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok 
feladata lesz.  

Ehhez kapcsolódik, hogy az önkormányzatnak új rendeletet kell alkotni - melynek 
március 1-jével hatályba kell lépni - a szociális támogatásokról. Ennek lényege, hogy 
az állam kivonul a segélyezésből és átadja azt az önkormányzatnak. Ezzel 
kapcsolatosan rendeltet kell alkotni, amelyben biztosítani kell az ellátás formáját a 
krízishelyzetbe került személyeknek. Az ellátás formáját az önkormányzat határozza 
meg. Ezzel kapcsolatban szeretné kikéri a képviselő-testület véleményét, hogy 
belekerüljön-e a rendeletbe a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának 
az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtandó támogatási forma, mely 
korábban a méltányossági ápolási díjnak felelt meg. Ezt a támogatási formát a 
képviselő-testület évekkel ezelőtt eltörölte. 
 
Hajagos Antal képviselő: Régebben volt az ápolási díjnak egy olyan formája is, 
melyet az állam támogatott. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az az ellátási forma már megszűnt. Úgy gondolja, hogy 
akinek valóban gondozási, ápolási feladatot kell ellátni, támogatni kellene.  
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint nagyon át kell gondolni, hogy ezt az 
ellátási formát biztosítjuk-e.  
 
Vas Ildikó képviselő: Véleménye szerint inkább más támogatási formát kellene 
találni, hogy segítsünk.  
 
Forgó Istvánné egészségügyi és szociális bizottság elnöke: Egyetért azzal, hogy 
más módon kellene biztosítani a támogatást. 
 
Túri István képviselő: Szintén úgy gondolja, hogy más lehetőséget kellene keresni 
a támogatásra. 
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Zayzon Jenőné jegyző: Amennyiben a testületnek ez a véleménye, nem kerül bele 
a rendelet-tervezetbe a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az 
ápolását, gondozását végző személy részére nyújtandó támogatás.  
 
Pénzváltó István polgármester: A 2015. évi költségvetés kérdését a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 2015. évi 
költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A költségvetési rendelet-tervezet elfogadása előtt, az 
önkormányzat középtávú tervét – mely az előterjesztés melléklete – kell a képviselő-
testületnek elfogadni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezzel kapcsolatosan is kéri a pénzügyi bizottság 
állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
önkormányzat középtávú tevének elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat középtávú tervének elfogadását. 
 

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

 
8/2015. (II.17.) Kt. határozat 
Az Önkormányzat középtávú terve 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 29/A. §-a, valamint a 
Stabilitás tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) bekezdése 
alapján az önkormányzat tárgyévet követő éveinek – várható 
bevételeinek összegét tartalmazó – középtávú tervét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

BEVÉTELEK 
ÖSSZEG Ft 

2016. 2017. 2018. 

Kommunális adó 11.400.000 11.400.000 11.400.000 

Építmény adó 19.000.000 19.000.000 19.000.000 

Iparűzési adó 85.000.000 85.000.000 85.000.000 

Pótlék, bírság 400.000 400.000 400.000 

Osztalék - - - 
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Hozam bevétel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Vagyon 
értékesítési 
bevétel 185.000 185.000 185.000 

Bérletidíj 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Összesen 119.485.000 119.485.000 119.485.000 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 

*** 
 
3.) Egyebek  
 
3.1.) Pénzváltó István polgármester: A polgármesteri programban is elhangzott egy 
konyha létesítése Nyárlőrincen. Előre láthatóan úgy nézni ki, hogy az olyan rövid 
ellátási láncokat fogják preferálni, hogy például a termelőtől rögtön a konyhára 
kerüljön az áru. Amennyiben ilyen jellegű pályázati kiírás lenne, itt a legalkalmasabb 
hely a központban lévő 'faház' épülete lenne.  

Az épület jelenleg az Állam tulajdonában van. Jegyző asszony beszélt az 
illetékesekkel és olyan tájékoztatást adtak, hogy az önkormányzat vásárlás esetén 
elsőbbséget élvez. Természetesen az ingatlant fel kell becsültetni - és az 
értékbecslés költségét az önkormányzatnak vállalni kell - mert ingyen nem fogja 
megkapni az önkormányzat. Amennyiben sikerül az ingatlant megvásárolni és tervvel 
is rendelkezünk, pályázati kiírás estén lehetne pályázni. Az ingatlan megvásárlása 
estén községi konyha és helyi termelői termékek helyiségének kialakítására lenne 
lehetőség. 
 
Forgó István képviselő: Már korábban is szóba került ennek lehetősége, támogatja 
a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a Nyárlőrinc, 328 
hrsz Dózsa Gy. u. 30. szám alatti – a Magyar Állam tulajdonában lévő - ingatlan 
megvásárlását községi konyha és helyi termelői termékek helyiségének 
kialakítására. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
9/2015. (II.17.) Kt. határozat 
Terület megvásárlása községi konyha és helyi 
termelői termékek helyiségének kialakítására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinc, 328 hrsz-ú Dózsa Gy. u 30. szám alatti – a Magyar Állam 
tulajdonában lévő - ingatlan megvásárlásáról, községi konyha és 
helyi termelői termékek helyiségének kialakítására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.2.) Pénzváltó István polgármester: Korábbi testületi ülésen már volt szó mart 
aszfalt vagy kohósalak vásárlásáról a községben lévő földutak valamilyen szintű 
rendbe tételére, mert a mostani információk szerint a belterületi földutakra nem lesz 
pályázati kiírás. Mart aszfaltra és kohósalakra is több árajánlat érkezett már, szeretne 
felhatalmazást kérni a bejövő árajánlatok tükrében a tárgyalások lefolytatására és az 
utak rendbetételéhez szükséges költségvetés elkészíttetésére. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a kérdést megtárgyalta és 
támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza 
fel a polgármestert, hogy a bejövő árajánlatok tükrében folytasson tárgyalásokat az 
anyag megvásárlásáról és készíttesse el az utak rendbetételéhez szükséges 
költségvetést.. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
10/2015. (II.17.) Kt. határozat 
Belterületi földutak javítására 
költségvetés készítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Pénzváltó István polgármestert, a bejövő árajánlatok tükrében 
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folytasson tárgyalásokat az anyag megvásárlásáról és készíttesse el 
az utak rendbetételéhez szükséges költségvetést, melyről a 
képviselő-testület a későbbiek folyamán hoz döntést. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.3.) Pénzváltó István polgármester: A költségvetésbe nem került betervezésre a 
szokásos Falunapi rendezvény megtartása. Kérdezi a képviselő-testületi tagokat, 
hogy az idei évben is kerüljön-e megrendezésre a Falunap. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Támogatja a Falunapi rendezvény megtartását. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a képviselő-
testületnek 700 e/Ft pénzösszeg biztosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2015. 
május 24-ei Falunapi rendezvény megtartásához 700 e/Ft pénzösszeget biztosítson 
az általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

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

 
11/2015. (II.17.) Kt. határozat 
Falunapi rendezvény megtartásához  
pénzeszköz biztosítása 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Falunapi rendezvény - 2015. május 24-ei - megtartásáról. 

A Képviselő-testület a rendezvény megtartásához 700 e/Ft összeget 
biztosít az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

3.4.) A Bácsvíz Zrt. a 2013. decemberében megkötött bérleti és üzemeltetési 
szerződést, mely a szennyvízelvezetést és –tisztítást biztosító víziközművek 
működtetése tárgyában jött létre módosítani kívánja. A 2015. évben fizetendő 
fajlagos bérleti díj mértéke marad nettó 36 Ft/m3, csak a várható értékesítési 
volumen csökkent le 46.000 m3-re. Így a 2015. évre várható bérleti díj összegét nettó 
1.656.000,- Ft összegben állapítják meg. Ez az összeg egy elkülönített számlára 
érkezik, és azt a célt szolgálja, hogy ha valami elromlik, tönkre megy ebből a pénzből 
meg lehessen javíttatni.  
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bácsvíz Zrt-vel 
megkötött Bérleti-üzemeltetési szerződés I. számú módosításának a melléklet 
szerinti elfogadását.  Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
12/2015. (II.17.) Kt. határozat 
Bácsvíz Zrt-vel megkötött Bérleti-üzemeltetési  
szerződés I. számú módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt-
vel megkötött Bérleti-üzemeltetési szerződés I. számú módosítását a 
melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 12/2015. (II.17.) Kt. határozathoz 

 
BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS  

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat,  

 mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban: 
Ellátásért felelős) 

Székhely:   6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 
Teljes jogú képviselője: Pénzváltó István polgármester 
Adószám:   15724715-2-03 
KSH száma:   15724715-8411-321-03 
Számlaszám:  11732002-15338253 
Számlavezető pénzintézet:OTP Bank Nyrt. Kecskemét 
 
másrészről: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  
  mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban: 

Víziközmű-szolgáltató) 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 
Teljes jogú képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
Adószám: 10734702-2-03 
Statisztikai számjel:  10734702-3600-114-03 
Cégjegyzékszám: 03-10-100039 
Számlaszám: 12076903-00165296-00800005 
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. 
 
között, továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi napon és feltételekkel. 
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1. Felek megállapítják, hogy köztük 2013. december 19. napján üzemeltetési szerződés 
(továbbiakban: Alapszerződés) köttetett az Ellátásért felelős tulajdonában lévő 
szennyvízelvezetést és –tisztítást biztosító víziközművek működtetése tárgyában.  
 

2. Az Alapszerződés II. 4.2.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező művek használatáért a Víziközmű-
szolgáltató az Ellátásért felelős részére a 2015. évre bérleti díjat fizet. 
 
A 2015. évben fizetendő fajlagos bérleti díj mértéke nettó 36 Ft/m3. 

 
A 2015. évben várhatóan fizetendő bérleti díj a jelen pontban rögzített fajlagos nettó 
bérleti díj és a tárgyévben várhatóan értékesítésre kerülő szennyvízmennyiség 
szorzatával egyezik meg. 
 
2015. évi várható értékesítési volumen: 46.000 m3. 

 
Felek a 2015. évre várható bérleti díj összegét nettó 1.656.000 Ft összegben 
állapítják meg. 

 
A bérleti díjat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben 
foglaltak szerinti adó terheli. 
 

3. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit a Felek 
továbbra is változatlan tartalommal hatályban tartják. 

 
Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt 
helybenhagyólag aláírták. 
 

*** 

 
3.5.) Pénzváltó István polgármester: Fiatal nyárlőrinci anyukák fordultak hozzá 
azzal a kéréssel, hogy jó lenne egy csoport elindításával bölcsődét működtetni. A 
kérést 36 személy írta alá, ami elég meglepő szám. Mint köztudott GYED és GYES 
mellett is lehet már munkát vállalni, de nyilván valóan a gyermeket arra az időre, míg 
a szülő dolgozik el kell valahol helyezni. Lakiteleken négy csoportos bölcsőde 
működik, önálló telephellyel. A bölcsőde működtetéséhez a normatív támogatáson 
kívül az önkormányzatnak mindössze 2,7 millió forintot kell hozzátenni. A nyárlőrinci 
óvodában jelenleg van egy üres csoportszoba, mely jelenleg tornaszobaként 
funkcionál. Különösebb átalakítást nem igényelne és a kiszolgáló helyiségek is 
rendelkezésre állnak. A jelenlegi konyha helyiségéből és mellette lévő sok kisebb 
helyiségből lehetne tornaszobát kialakítani.  
A költségvetésről szóló törvényben konkrétan erre vonatkozóan van pályázati 
lehetőség, a közoktatási intézmények sportlétesítményeinek felújítására, építésére. 
Véleménye szerint egy akkora helyiség, mint az iskolai konyhai kiszolgáló az 
óvodához is elég lenne. A bölcsőde fenntartásához igen komoly normatíva tartozik, 
494 e/Ft/fő, de a tíz napnál többet hiányzó gyermekre nem jár normatíva, ezért 
átlagban tíz fővel számolt.  
Egy bölcsődei csoporthoz két gondozónővel és egy kisegítővel kell számolni, akinek 
a bérére arányosan jár valamennyi támogatás. Rezsiköltség gyakorlatilag nem lenne, 
hiszen a helyiségeket most is fűtik és világítanak. A törvény engedi, hogy az állami 
támogatás és a tényleges költség közötti különbséget gondozási díjként be lehet 
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szedni. Természetesen az esetleg hátrányos helyzetben lévő szülőt itt is figyelembe 
kell venni. A Lakiteleki bölcsődében a napidíj 300,- Ft plusz az étkezés, mely 343,- 
Ft, így az étkezés havi díja 6.860,- Ft. A törvény a gondozási díj összegét nem 
szabályozza, így ha 300-400,- Ft-os gondozási díjat kérnénk a bölcsődei ellátás egy 
gyermek esetében 12-15 e/Ft lenne. Most is van olyan szülő, aki magán bölcsődébe, 
vagy Lakitelekre hordja a gyermekét. Amennyiben sikerülne kialakítani legalább egy 
bölcsődei csoport egyrészt 2-3 fő részére munkalehetőséget biztosítanánk, másrészt 
pedig az anyukák el tudnának helyezkedni.  
 
Hajagos Antal képviselő: Hallotta már a bölcsőde kialakításának lehetőségét és 
utána nézett a lehetőségeknek. Véleménye szerint sokkal nagyobb átalakítást kíván 
egy bölcsődei csoport kialakítása, mint a tornaszoba átalakítása, ezen kívül a két 
szervezet, az óvoda és a bölcsőde működését is össze kell hangolni. Ezt a kérdést 
jobban körül kell járni. Először szeretne látni egy műszakilag megalapozott 
kivitelezési dokumentációt. 
 
Pénzváltó István polgármester: Tulajdonképpen egy óvodai csoportszoba lett 
átalakítva tornaszobává, tehát véleménye szerint olyan nagy átalakítást nem igényel 
bölcsődei csoporttá átalakítani. A szervezetek összehangolásával kapcsolatban 
pedig, az intézmény jelenleg is óvoda-bölcsődeként működik, tehát minden adott 
ahhoz, hogy a nyárlőrinci bölcsőde a lakiteleki társulás tagbölcsődéjeként működjön. 
 
Vas Ildikó képviselő: Amennyiben ilyen elképzeléseink vannak, és valóban lesz 
pályázati lehetőség minél előbb el kellene készíttetni a terveket, hogy amikor 
megjelenik a kiírás be lehessen adni.  
 
Túri István képviselő: Maximálisan támogatja a javaslatot, de szintén azon a 
véleményen van, hogy először körül kell járni a lehetőségeket, de e nélkül nem is 
működik semmi. Pályázati lehetőség esetén biztosan elő lesznek írva a megfelelő 
szakhatósági engedélyek. Amennyiben ezeknek meg tudunk felelni, mindenképpen 
meg kell próbálni megvalósítani. A település jövője szempontjából ez egy lényeges 
lépés lenne.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Nem tudhatjuk előre, milyen kritériumokat fognak 
előírni, de véleménye szerint is ezt a lépést meg kell tenni. A közmédiában már hetek 
óta hallható, hogy a gyermekétkeztetést milyen nagy mértékben fogják támogatni. 
Bár most csak az iskolásokról esett szó, véleménye szerint ezt ki fogják terjeszteni 
az óvodás és bölcsődés korú gyermekekre is.  
 
Pénzváltó István polgármester: Tulajdonképpen ez egy működő szervezet, 
szakmai dokumentumokkal, melynek a nyárlőrinci a tagbölcsődéje lenne.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az első lépés, hogy a tervezőt, a 7-Dimenzió Kft-t meg kell 
keresni, hogy vizsgálja felül a terveket a bölcsődei szoba kialakítására tekintettel, és 
a tervek alapján készítse el a költségvetést. Amikor a költségvetés már megvan, 
akkor dönthet a testület a továbbiakról. Itt azonban azt is figyelembe kell venni, hogy 
három éves kortól kötelező lesz az óvodáztatás, tehát az óvoda bővítésére tekintettel 
is át kell nézetni a terveket.  
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Pénzváltó István polgármester: Tehát ennek megfelelően fogjuk megkeresni a     
7-Dimenzió Kf-t, és kérjük fel a tervek felülvizsgálatára és a költségvetés 
elkészítésére, és a döntés ez után következhet. 
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a lakosság 
megjelenését és a közmeghallgatást berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


