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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október    
4-én 16,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Forgó 

Istvánné Kállai-Szappanos Renáta, és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Kállai-Szappanos Renáta, Túri István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné 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 (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.) Maspex-Olympos Kft. csapadékvíz és tisztított szennyvíz csatorna új 
nyomvonalának kiépítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
87/2017. (X.4.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Maspex-Olympos Kft. csapadékvíz és tisztított szennyvíz csatorna új 
nyomvonalának kiépítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

1.) Maspex-Olympos Kft. csapadékvíz és tisztított szennyvíz csatorna új 

nyomvonalának kiépítése 

 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület korábban, 31/2017. számú 
határozatával támogatta a Maspex Olympos Kft. törekvését, tisztított szennyvíz és 
csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan és útszolgalmi jogot biztosított azokra az 
önkormányzati területekre, ahol a csatorna-rendszer lefektetésre kerül. A tervezett 
nyomvonal néhány lakos hozzájáruló nyilatkozata hiányában nem valósulhat meg, 
ezért új nyomvonal tervezésére van szükség.  
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A képviselő-testület tagjai a Maspex Olympos Kft. kérelmét valamint az új 

nyomvonalhoz tartozó terveket tanulmányozásra megkapták. A tervből és a 

kérelemből is kitűnik, hogy hat helyrajziszám - a 667/13; a 667/12; a 679; a 400/1; a 

698 és a 727 hrsz. – vonatkozásában kérik az önkormányzat hozzájárulását 

útszolgalmi jog bejegyzéséhez. A Maspex Olympos Kft. az új nyomvonal 

tekintetében rendelkezik a szakhatóságok, valamint a nyomvonal mentén érintett 

ingatlantulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatával.  

Az új nyomvonal szerint a csatorna a Tavasz utcán lenne lerakva és az előzőekhez 

képest feljebb, a híd előtt folyna bele a csatornába az esővíz és a tisztított szennyvíz. 

A meglévő engedélyek birtokában, és ha az önkormányzat is hozzájárul, még ebben 

az évben elkezdenék a munkálatokat, de ez út átvágással járna, melyet nem biztos, 

hogy ebben az évben teljes mértékben helyre tudnak állítani. Természetesen ha az 

időjárás engedi az aszfaltozást, az utat még ebben az évben eredeti állapotába 

visszaállítják.  

 

Hajagos Antal képviselő: Mennyi ideig fognak tartani a munkálatok, hiszen ez egy 

egész utcát fog érinteni és a lakosságot időben kellene értesíteni. Továbbá kéri a 

polgármester urat, hogy a szilárd burkolat visszaállítása megfelelő minőségű legyen. 

 

Pénzváltó István polgármester: Nagyjából két hónap alatt elvégzik a munkálatokat. 

 

Tormási Zoltán alpolgármester: A Tavasz utcában úgy emlékszik, hogy az egyik 

oldalon a gázvezeték, a másik oldalon a csatorna húzódik, így csak az utca közepét 

lehet megbontani. Amennyiben az utca közepén fog húzódni az árok és csak azt az 

1-1,5 métert állítják helyre a két oldallal pedig nem lesz fedésbe, az nagyon gyorsan 

tönkre fog menni. A másik problémát abban látja, hogy a kiásott gödröt nem lehet 

olyan mértékben tömöríteni, hogy az megfelelő legyen. Véleménye szerint nem lenne 

baj, ha csak a következő évben történne meg az aszfaltozás, mert akkorra már 

tömörül annyit a föld, hogy látható legyen nem-e kell még rá egy réteg.  

 

Pénzváltó István polgármester: Eljár a Maspex Olympos Kft-nél, hogy a Tavasz 

utca burkolata az eredeti állapotnak megfelelően legyen visszaállítva.  

Javasolja a képviselő-testületnek a 31/2017. Kt. számú határozatának 2. pontját az a 

következőképpen módosítani. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy útszolgalmi 

jogot biztosítson – a 667/13; a 667/12; a 679; a 400/1; a 698 és a 727 hrsz-ú 

ingatlanokra tekintettel, ahol az esővíz és tisztított szennyvíz elvezető rendszer 

csövei lefektetésre kerülnek - külön megállapodás alapján. Felelős: Pénzváltó István 

polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

88/2017. (X.4.) Kt. határozat 

Maspex Olympos Kft. részére útszolgalmi 

jog biztosítása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2017. 
Kt. számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testület útszolgalmi 
jogot biztosít – a 667/13; a 667/12; a 679; a 400/1; a 698 és a 727 
hrsz-ú ingatlanokra tekintettel, ahol az esővíz és tisztított 
szennyvíz elvezető rendszer csövei lefektetésre kerülnek - külön 
megállapodás alapján. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester         jegyző 


