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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 

2-án 17 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, 

Hajagos Antal, Túri István és Balogh Viktor képviselők. 
 
Távol van: Vas Ildikó képviselő. 
 
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 (6) 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 2021. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és intézményei: Polgármesteri Hivatal, 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2021. háromnegyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) A környezet védelméről szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

4.) Nyárlőrinc Község településrendezési tervének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Pályázati felhívás temető üzemeltetésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Zárt ülés 

7.) Egyebek 

1.) 85 év feletti nyárlőrinci lakosok ajándékcsomagban részesítése 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina 

2.) Felkérés települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás 
kezdeményezésére irányuló együttműködésre 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2021. (XII.2.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és intézményei: Polgármesteri Hivatal, 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2021. háromnegyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) A környezet védelméről szóló rendelet elfogása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

4.) Nyárlőrinc Község településrendezési tervének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Pályázati felhívás temető üzemeltetésére 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Zárt ülés 

7.) Egyebek 

1.) 85 év feletti nyárlőrinci lakosok ajándékcsomagban részesítése 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

2.) Felkérés települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás 
kezdeményezésére irányuló együttműködésre 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testületi tagok a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a költségvetés módosításáról 
szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) 
rendelet módosításáról 
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(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és intézményei: Polgármesteri Hivatal, 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2021. háromnegyedévi beszámolója 

 

Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testületi tagok ehhez a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztést is megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván 
élni. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
a 2021. háromnegyedévi beszámolót. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és intézményei: Polgármesteri Hivatal, 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2021. háromnegyedévi beszámolójának 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző.  
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
214/2021. (XII.2.) határozata 
A 2021. háromnegyedévi beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Község 
Önkormányzatának 2021. háromnegyedévi költségvetés 
teljesítését 

703.444 e/Ft bevétellel és 
345.395 e/Ft kiadással,  

2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. 
háromnegyedévi költségvetés teljesítését 

70.496 e/Ft bevétellel és 

70.025 e/Ft kiadással, 

3.) A Képviselő-testület a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2021. 
háromnegyedévi költségvetés teljesítését 

79.049 e/Ft bevétellel és 
77.049 e/Ft kiadással elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
3.) Környezet védelméről szóló rendelet elfogadása 
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Pénzváltó István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. Az Országgyűlés elfogadta a környezetvédelemről szóló törvényt, 
melyben megtiltották az avar égetését. Azon önkormányzat, melynek rendeletében 
szerepel az avarégetés a veszélyhelyzetre tekintettel eljárhatott a rendelet szerint. A 
veszélyhelyzet megszüntetése után a kerti avar égetésére nem lesz lehetőség. 

Az önkormányzathoz több bejelentés is érkezett, hogy zavarja a szomszédokat a 
kerti avar égetése. Az elmúlt ülésen esett már szó arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal előírta az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát. A fentiekre való 
tekintettel szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata. A rendelet-tervezetet 
véleményezésre elküldtük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői 
Osztályának. A rendelet-tervezettel kapcsolatban egy észrevétel érkezett, mely 
szerint a tervezet 4. § (2) bekezdésében a különösen ipari hulladékot, műanyagot, 
gumit, vegyszert stb. részt ki kell egészíteni kezelt fa hulladékkal. A kiegészítés 
megtörtént. 
 
Kéri a környezet védelméről szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pácsa József képviselő: Mit jelent a kezelt fahulladék? 
 
Pénzváltó István polgármester: Festett, lakkozott szekrényt, asztalt, bútorlapot. 
 
Balogh Viktor képviselő: A községben sajnos igen sok helyen látható, hogy milyen 
sűrű fekete, fojtó füst száll el a kéményekből. Mit lehet ilyenkor tenni? 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Környezetvédelmi hatósághoz lehet fordulni, aki 
akár bírság kiszabásáról is dönthet. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete 

a környezet védelméről 
 

*** 
 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
4.) Nyárlőrinc Község településrendezési tervének módosítása 
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Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. Újabb három módosítási kérelem érkezett az önkormányzathoz. A 
Magyar Közút részéről a kerékpárút megvalósításához elengedhetetlen kisajátítással 
kapcsolatban, a Maspex Olympos Kft. telephelyének fejlesztése érdekében mert az 
építési övezetbe tartozó építménymagasság szintjét szeretné megemeltetni, valamint 
Felföldi Zoltán a 042/15-16 hrsz-ú telek tulajdonosa az erdőterületi besorolást 
szeretné módosítani, miután a területre építeni szeretne. 

Véleménye szerint, azok a változtatási kérelmek, mely beleférnek a „faluképbe”, nem 
ártalmas és esetleg az önkormányzatnak ebből előnye is származhat, támogatni kell. 
A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntéssel egyidejűleg 
indokolt a kiemelt fejlesztési területi kijelölés is az egyeztetési eljárás lerövidítése 
érdekében. 
 
Túri István képviselő: Lehet-e ezekről a módosítással kapcsolatos kérelmekről 
többet is megtudni? 
 
Pénzváltó István polgármester: Igen. A kerékpárúthoz kapcsolódóan a térképen 
nincs szabályozási vonal, valamint lehatárolt infrastruktúra, ezért szükséges a 
településrendezési terv módosítása. Erre a munkára a tervezőnőnek a Magyar Közút 
Kht. fog megbízást adni és a munkát is ők fizetik. 

A Maspex Olympos Kft. megkeresésében az övezetbe tartozó építménymagasságot 
- a jelenlegi 12 méter helyett 35 méter magasságra - szeretné megemelni, 
raktárcsarnok építése miatt.  

Felföldi Zoltán rendezési terv módosítási kérelmet terjesztett elő, mivel az erdő 
besorolási övezetben takarmánytárolót és birkahodály szeretne építeni, de ehhez 
szükséges a besorolási övezet módosítása. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2021. (XII.2.) normatív határozata 
Nyárlőrinc Község Településrendezési tervének módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településfejlesztési és településrendezési feladatai keretében 
településrendezési eszközök módosítását kezdeményezi: 

1.1. Magyar Közút KHT. kérelmére az 44. sz. főút menti 
kerékpárút érdekében  

1.2. MASPEX OLYMPOS Kft kérelmére a 13/41 hrsz alatti 
telephelyének fejlesztése érdekében 

1.3. Telektulajdonos kérelmére a 042/15-16 hrsz-ú telkek 
erdőterületi besorolásának módosítása érdekében. 
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2.) A Képviselő-testület az 1.) pontok szerinti módosítások 
helyszíneit kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a településrendezési 
eszközök módosítása: 

- tervezési munkarészeinek kérelmező telektulajdonosok 
költségviselése melletti megrendelésére, 

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
szerinti egyeztetést követően a módosítás jóváhagyásának 
előterjesztésére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

Határidő: értelemszerűen 
 
5.) Pályázati felhívás temető üzemeltetésére 
 
Pénzváltó István polgármester: A temetőt üzemeltető vállalkozó szerződése 2021. 
december 31. napján lejár. Javasolja a pályázat kiírását melynek a benyújtási 
határideje 2022. január 7., az elbírálás határideje pedig 2022. január 21-e. A jelenlegi 
üzemeltetővel még egy hónapra meghosszabbítanánk a szerződést, amíg a pályázat 
elbírálása megtörténik. A nyertes pályázóval 2022. január 31-én kötnénk meg a 
szerződést. 
 
Pácsa József képviselő: Ezzel kapcsolatosan szeretné megkérdezni, hogy a 
sírmegváltással kapcsolatban csak a temetőt üzemeltető vállalkozó tud tájékoztatást 
nyújtani, vagy az önkormányzatnak is van nyilvántartása, mert ezzel kapcsolatosan 
elég sok panaszt hallott. Többek közt saját családján belül is volt ebből probléma.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Régebben az önkormányzatnak biztosan volt 
nyilvántartása a sírokról. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Addig volt az önkormányzatnál a temető 
nyilvántartás, ameddig vállalkozásba nem került a temető üzemeltetése. Innentől a 
vállalkozó köteles vezetni a nyilvántartást. Az önkormányzatnak a nyilvántartással 
kapcsolatban feladata nincs.  
 
Pénzváltó István polgármester: Amikor a temetőt átadtuk üzemeltetésre, a sírokkal 
kapcsolatos nyilvántartást a vállalkozó vezette tovább. A mostani vállalkozó a 
nyilvántartást pontosan vezetni. 
 
Amennyiben több kérdés nincs, javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a pályázati felhívás elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
216/2021. (XII.2.) Kt. határozat 

Pályázati felhívás temető üzemeltetésére 

 

H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati 
felhívást tesz közzé a temető üzemeltetésével kapcsolatosan a 
melléklet szerint. 

A pályázati felhívást három pályázónak kell megküldeni, melyek a 
következők: 

1.) Himalája Blue Kft., 6065 Lakitelek, Petőfi S. u. 8/A 

2.) Szabó Edina, 6067 Tiszaalpár, Ady E. u. 23. 

3.) Városgazdasági Nonprofit Kft., 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A 

Felelős: Pénzváltó István polgármester, 

Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

Melléklelt a 216/2021. (XII.2.) Kt. számú határozathoz 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE 
 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghívásos pályázatot ír ki 
köztemetőjének – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – 
üzemeltetésre. 

A pályázattal érintett temető a nyárlőrinci 399/1 hrsz-ú (1 ha 7017 m2) és 399/5 hrsz-
ú (2 ha 601 m2) temetőként nyilvántartott ingatlanokon helyezkedik el, az itt felépített 
ravatalozóval együtt. 

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés 5 éves, 
2022. február 1. – 2027. január 31. közötti határozott időtartamra jön létre. 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, 
amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, 
pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.  

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell: 

- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról 
szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és 
a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, pénzügyi és egyéb 
feltételekkel; 
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- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási 
címpéldánya, vagy vállalkozó igazolványának saját hitelesítésű másolata; 

- nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól (köztartozásmentes adózói 
adatbázis is megfelelő) és a helyi adóhatóságtól; 

- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás 
nincs folyamatban; 

- üzemeltetési, kegyeleti szolgáltatási bevételek, illetve a sírhely-értékesítésből 
származó bevételek elkülönítésére szolgáló számviteli szabályzat. 

A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti 
közszolgálati szerződés tervezetét is. 

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles: 

a) a temetkezési szolgáltatás ellátására az egyéb szakmai szabályok mellett 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának a köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletének betartani 
/jelenleg: 19/2013. (XII. 30.) önkorm. rendelet/ és betartatni; 

b) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket, 
közműveket, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítményeket, valamint a 
közcélú zöldfelületeket karbantartani, gondozni, szükség szerint felújítani és 
pótolni; 

c) a hulladékot a temető területéről havi rendszerességgel összegyűjteni és 
elszállíttatni; 

d) önkormányzati rendelet alapján adományozható díszsírhelyeket gondozni, 
valamint a katona sírokat gondozni és ápolni; 

e) a nyilvántartókönyveket vezetni; 

f) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre 
való temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 

g) biztosítani a ravatalozó és technikai berendezései, valamint a temető egyéb 
közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat; 

h) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a 
temető nyitását, zárását; 

i) tájékoztatni a temetőlátogatókat; 

j) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, fűnyírását, az utak 
karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, úgy hogy a terület 
egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson; 

k) szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés 
zökkenőmentes lefolytatását; 

l) gondoskodni az ügyfélfogadásról. 

Egyéb kikötések: 

- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó vállalja saját költségén 
megépíteni a köztemető Nefelejcs utca felőli gyalogos bejáratához 
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mozgáskorlátozottak részére kerekes-székes rámpa kialakítását. Az elvárt 
műszaki paraméterek alapján a temető kerítéssel párhuzamosan, attól 60 cm 
elhagyásával, 1,2 m széles térkőfedéssel és 10 %-os lejtéssel kerülne 
kialakításra. A Nefelejcs utca burkolata 106,40 m és a kiskapu előtti burkolt 
felület magassága 107,40 m közötti Balti tengerszint, melyet egy 1 m magas 
és 10,00 m karhosszúságú rámpával kell összekötni. Külső és belső oldalon 
támfal készül 25 cm vastagságban zsalukőből, 80 cm mélységű kavicsbeton 
sávalappal. Az útburkolatra merőleges vízszintes szakaszon a megfelelő 
szélességű térkő burkolat mindkét oldalon kertiszegély zárással. A támfal 
tetején a külső, utca felőli oldalon korróziógátlós festéssel kezelt acélcsőből 
készült korlát szolgálja a közlekedők biztonságát. 

- Az üzemeltető vállalja az önkormányzat által meghatározott ún.: szociális 
temetés költségén történő szolgáltatás nyújtását. Ugyanezen szolgáltatás 
biztosítását vállalja továbbá a helyi lakosként elhunytak részére. 

- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód 
elvét köteles tiszteletben tartani. 

- Az egyházi szertartási díjak mértékét az önkormányzat nem szabályozza, 
annak megállapítása az egyházak joga marad, mely díjat a temettető 
közvetlenül az egyházaknak fizet meg. 

- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a 
temetkezési 

szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén 
hirdetményt kifüggeszteni. 

- Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart 
és bemutató helységként szolgál a kellékek árusításához. 

- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást 
más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti. 

- Az üzemeltető köteles az önkormányzatot illető sírhely-megváltási díjat az 
önkormányzat részére beszedni és átutalni. 

- Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra – teljes körű 
temetkezési 

szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. 
rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység. 

- Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott 
műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek 
szerint gyakorolható. 

- A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási 
tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre 
állással ellátni. 

- Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban 
meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7., 12.00 óra 
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A pályázat benyújtásának helye: Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatala     
(6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34.) 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 21., 24.00 óra. 
 
A szerződéskötés határideje: 2022. január 31., 12.00 óra. 
 
A pályázat benyújtásával egyidejűleg fizetendő regisztrációs díj: 15.000,-Ft + 
ÁFA. 
 
A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő 
képviselő-testületi ülésén (ennek akadályoztatása esetén polgármesteri határozat 
alapján) bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.  
 
A pályázati felhívással együtt megküldésre kerül Nyárlőrinc Község 
Önkormányzatának a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet 
szövege, valamint a szociális temetés díját megállapító rendelet kivonata. 
 
További információ a dr.csernus@freemail.hu elektronikus levélcímen, dr. Csernus 
Tibor ügyvédtől kérhető. 
 

*** 
 

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

 
A nyílt ülés 18,45 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Szakácsné Marsa Edina jegyzőt, hogy 
ismertesse a zárt ülés eredményét. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A zárt ülésen két napirendi pont került 
megtárgyalásra, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatok elbírálása, valamit a „Nyárlőrinc Község Díszpolgára” kitüntető 
díj adományozása. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 8 személy 
nyújtott be „A” típusú pályázatot, és minden pályázó 10.000,- Ft támogatásban 
részesül. 

A képviselő-testület „Nyárlőrinc Község Díszpolgára” kitüntető díjban részesítette 
Zayzon Jenőné nyugalmazott jegyzőt. Ebben az évben a „Falukarácsony” 
ünnepségének elmaradása miatt, a harmadik gyertyagyújtáskor kerül átadásra a 
kitüntető cím a Katolikus Templomban. 
 
7.) Egyebek 
 
7.1.) 85 év feletti nyárlőrinci lakosok ajándékcsomagban részesítése 
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Szakácsné Marsa Edina jegyző: A Falukarácsony ünnepségének keretén belül 
ajándékcsomaggal köszöntjük a 85 év feletti nyárlőrinci lakosokat. A pénzügyi 
bizottság az ajándékcsomagok értékére 8.000,- Ft-ot javasolt. 
 

Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság az ajándékcsomagok értéke 
tekintetében 8.000,- Ft-ra tett javaslatot. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Tekintettel arra, hogy ebben az évben a 
Falukarácsony ünnepsége elmarad, a csomagokat az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság tagjainak közreműködésével, személyesen kerüljön kiosztásra.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 85 év feletti 
nyárlőrinci lakosokat 8.000,- Ft értékű ajándékcsomagban részesíteni, melynek 
fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. Az ajándékcsomag átadására a 
Falukarácsony keretében, illetőleg személyesen kerül sor az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság közreműködésével. Felelős: Pénzváltó István polgármestert, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
217/2021. (XII.2.) Kt. határozat 
85 év feletti nyárlőrinci lakosok ajándékcsomagban részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 85 év feletti 
nyárlőrinci lakosokat 8.000,- Ft értékű ajándékcsomagban részesíti, 
melynek biztosítása a költségvetésben betervezésre került. 

Az ajándékcsomag átadására a Falukarácsony keretében, illetőleg 
személyesen kerül sor az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
közreműködésével. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 

 
7.2.) Felkérés települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás 

kezdeményezésére irányuló együttműködésre 
 
Pénzváltó István polgármester: Baja Város polgármestere megkereséssel élt az 
önkormányzat felé, az elmúlt években megvalósított ivóvízminőség-javító programok 
vízminőségi problémák megoldásához létrejött együttműködéshez való csatlakozás 
érdekében. Az együttműködés célja a külső források bevonásával – Uniós, illetve 
Kormányzati forrás – hálózatkonstrukciós beruházások megvalósítása.  

Mivel ez a probléma több települést is érint, kezdeményezik, hogy a Dél-Alföldi 
Ivóvízminőség-javító Konzorcium valamennyi volt tagönkormányzata csatlakozzon a 
felkéréshez. Baja Város Önkormányzata a fenti üggyel kapcsolatosan felvállalná a 
gesztor szerepét.  
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Kéri a képviselő-testület állásfoglalását a kezdeményezéssel kapcsolatban. 
 
Balogh Viktor képviselő: A közvetlen környezetünkben vannak-e még települések, 
akik tagjai ennek a programnak és ilyen gondokkal küzdenek, mert ha igen, esetleg 
magasabb fórum is fel lehetne vetni ezt a kérdést. 
 
Pénzváltó István polgármester: Természetesen, ebben a programban sok 
település vesz, vett részt. A holnapi napon online értekezletet tartanak, 
hozzászólásában felveti az ivóvízzel kapcsolatos problémát.  
 
Hajagos Antal képviselő: A kiküldött anyagból úgy látja, hogy központi vagy Uniós 
források megpályázásával szeretnék ezt a rekonstrukciót megvalósítani, de 
véleménye szerint ez már nem az a szint, amivel egy esetleges önkormányzati 
társulás foglalkozni tud. Azt sem tudni, hogy van-e olyan Uniós forráscsomag, amire 
lehetne pályázni.  
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület véleménye szerint érdemes-e 
ezzel a kérdéssel most foglalkozni? 
 
Túri István képviselő: Mielőtt az önkormányzat bármilyen lépést is tenne, 
körültekintően körbe kell járni a problémát és csak utána meghozni a döntést.  
 
Pénzváltó István polgármester: Attól függetlenül, hogy Nyárlőrincnek milyen 
komoly problémái voltak az ivóvíz minőségével, egyenlőre nem csatlakozna a 
kezdeményezéshez. 
 
Hajagos Antal képviselő: Szintén ezen a véleményen van.  
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint sem kellene most csatlakozni ehhez a 
felkéréshez. 
 
Balogh Viktor képviselő: Egyetért az előtte szólókkal.  
 
Pénzváltó István polgármester: Nem javasolja a képviselő-testületnek a 
csatlakozást Baja Város Önkormányzat kezdeményezéséhez, mely a vízminőségi 
problémák megoldásával, elsősorban a hálózatrekonstrukciós beruházások 
megvalósításával kapcsolatos. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
218/2021. (XII.2.) határozata 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott, 
hogy Baja Város Önkormányzat kezdeményezéséhez – mely a 
vízminőségi problémák megoldásával, elsősorban a 
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hálózatrekonstrukciós beruházások megvalósításával kapcsolatos – 
nem csatlakozik.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
Hozzászólások: 
 
Tormási Zoltán: Jelezni szeretné, hogy több utcasarkon is nagyon belógnak a 
faágak az útra. A mostani nyugalmi időszakban kellene ezeket felmérni és karban 
tartani. 
 
Pénzváltó István polgármester: Körbe járjuk a községet és nem csak ezt, de a 
kresz táblákat is felülvizsgáljuk és amelyeket kell kicseréjük, valamint a nagyobb 
gödröket, lyukakat is fel kell mérni. 
 
Tormási Zoltán: A 44-esről befelé jövet a Fő utcán a nagy nyárfák, például egy vihar 
esetében, nagyon balesetveszélyesek lehetnek, borzasztóan benne vannak az 
útszelvényében. 
 
Pénzváltó István polgármester: Az említett utca a Magyar Állam tulajdona, kezelője 
a Magyar Közút Zrt. ők az illetékesek, írásban jelezni fogja az alpolgármester úr 
kérését. 
 
Pácsa József: Régebben szó volt arról, hogy minden házra házszám táblát kell 
elhelyezni. Valamelyik éjszaka a mentőnek próbáltak segíteni a polgárőrök házszám 
tekintetében. Véleménye szerint újból meg kellene nézni, hogy minden házon kint 
van-e a házszám. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezt a problémát is felülvizsgáljuk.  
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a községben a Közmeghallgatás 
időpontja 2021. december 9-én 17 órára tűzi ki. 
 
A képviselők egyetértettek a közmeghallgatás időpontjával. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Pénzváltó István  Szakácsné Marsa Edina 
 polgármester jegyző 


