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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 
9-én 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, 

Pácsa József, Hajagos Antal, Balogh Viktor és Túri István képviselők. 
 
Távol van: Vas Ildikó képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 
Meghívott vendég: Lázár Csaba alezredes Tiszakécskei Rendőrőrs, 

Petrezselyem László üzemmérnökség vezető Bácsvíz Zrt. 
 
Pénzváltó István polgármester: Tisztelettel köszönti a falu lakosságát, a megjelent 
képviselőket, a meghívott vendégeket és köszönetet mond azért, hogy elfogadták a 
meghívást. 

Javasolja a következő napirendi pontok elfogadását: 

Napirendi pontok: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 
meghatározó jelentőségű eseményekről, 

2.) Tájékoztató a 2022. évre előzetesen megfogalmazható célokról. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
219/2021. (XII.9.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi célkitűzéseinek  
végrehajtásáról, meghatározó jelentőségű eseményekről,  

2.) Tájékoztató a 2022. évre előzetesen megfogalmazható célokról. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja, hogy a napirendi pontok előtt hallgassák 
meg a meghívott vendégeket, és tegyék fel nekik esetleges kérdéseiket.  
A község szempontjából kiemelten fontos a közbiztonság, ezért szükséges a rendőri 
jelenlét, hogy a biztonságot – a Polgárőrséggel karöltve – fenntartsák. Felkéri Lázár 
Csaba parancsnok-helyettest, hogy tartsa meg beszámolóját.  
 
Lázár Csaba parancsnok-helyettes: Köszöntötte a közmeghallgatáson 
megjelenteket. A Tiszakécskei Rendőrőrs a Kecskeméti Rendőrkapitánysághoz 
tartozik, annak az egyik őrse. A rendőrőrs hat településen dolgozik, és 
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huszonhatezer ember közbiztonságáért felel. A rendőrőrs megfelelő létszámmal 
rendelkezik a feladat ellátásához, a rendőri jelenlétet mindig oda koncentrálják, ahol 
nagyobb szükség van rá. Nyárlőrinc településen igen nagy létszámú, igen 
szervezetten működő polgárőrség van jelen, akikkel szinte napi kapcsolatban 
vannak. Elmondható, hogy Nyárlőrinc közbiztonság szempontból a legstabilabb 
település a körzetben. A 2020-as évben a bűnözések száma csökkenő tendenciát 
mutatott, inkább a külterületi terménylopások, tanya betörések voltak jellemzőek. Heti 
szinten 4-5 alkalommal van jelen rendőr a községben. Elmondható, hogy az elmúlt 
tíz évben a bűnözési tendencia fokozatosan csökkent.  
Amennyiben bárkinek kérdése, javaslata van a község közbiztonságával 
kapcsolatban, kéri tegyék fel. 
 
Varga József: Szeretné megkérdezni, hogy a községben ténylegesen teljesít-e 
szolgálatot körzeti megbízott? A Tiszakécskei Rendőrségről nagyon jó véleménye, 
és nagyon jó tapasztalati vannak. 
 
Lázár Csaba parancsnok-helyettes: Valóban elvárás lenne, hogy minden 
településen legyen körzeti megbízott, de ez sajnos nem megoldható. Koós István 
főtörzsőrmester hivatalosan a település körzeti megbízottja, de helyileg nem lakik itt. 
Ettől függetlenül körzeti megbízott a településen mindig jelen van. Amennyiben több 
kérdés nincs, köszöni a figyelmet. 
 
Pénzváltó Istvánpolgármester: Szeretné megköszönni parancsnok-helyettes úr 
tájékoztatóját. Elmondhatja, hogy nem csak a polgárőrségnek, de a hivatalnak is 
nagyon jó a kapcsolata a Rendőrőrssel. Bármilyen probléma, kérés, kérdés merül fel, 
gyorsan intézkednek. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Alkotmány utcában lévő 
rendőr szolgálati lakásnak hamarosan lesz gazdája. A Kecskeméti 
Rendőrkapitányságon az adminisztratív munkakörben dolgozó hölgy és családja 
fogja bérbe venni a lakást.  
 
Másik meghívott vendégünk Petrezselyem László a Bácsvíz Zrt. Tiszakécskei 
üzemmérnökségétől. Köztudott mindenki előtt, hogy ebben az évben a legnagyobb 
problémája a községnek a vízminőséggel volt, melyet sikeresen átvészeltünk. Felkéri 
Petrezselyem László urat, hogy adjon tájékoztatást a jelenlegi helyzetről.  
 
Petrezselyem László üzemmérnökség vezető: Először is szeretné megköszönni a 
lakosság hozzáállását az ez évben kialakult nehéz helyzettel kapcsolatban. A 
vízminőségi probléma jelenleg megoldódott. Az elmúlt időszakban sokféle 
fertőtlenítőszer alkalmazását kipróbálták, több kevesebb sikerrel. Jelenleg egy klór-
dioxidos fertőtlenítő rendszer került beépítésre, amely jól működik. Ez egy folyékony 
fertőtlenítő, mely színtelen, szagtalan a vízben nem érződik, de megtartja fertőtlenítő 
képességét az egész rendszeren keresztül. A víz minősége oly mértékben javult, 
hogy az ÁNTSZ eltekintett a heti mintavételezéstől, vissza lehetett térni az ütemezett 
vízminőség vizsgálathoz. A két-két darab aktív szénszűrő és homokszűrő tisztítása, 
festése folyik jelenleg, mert a sok fertőtlenítőszer használata következtében le kell 
tisztítani és újra festeni, mielőtt újra üzembe helyezzük őket. Nagyon sokat fordított 
rá a vízmű, hogy a víz minősége kifogástalan legyen. Még egyszer szeretné 
megköszönni a lakosság megértését és a türelmét.  
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Pénzváltó István polgármester: A hozzászólások hiányából látja, hogy a lakosság 
részéről nem merült fel újabb probléma.  
 
Petrezselyem László üzemmérnökség vezető: Annyit szeretne még hozzátenni a 
beszámolójához, hogy az ivóvíz ellátás biztosítása az önkormányzatnak kötelező 
feladata. Az önkormányzat tulajdonában lévő vízművet a Bácsvíz Zrt. üzemelteti. Ez 
minden környező településen így van, ahol a Bácsvíz Zrt. az üzemeltető. A befolyt 
bérleti díjból a Bácsvíz Zrt. felújításokat, javításokat végez az adott településen.  
 
Pénzváltó István polgármester: Megköszöni Petrezselyem László úr tájékoztatását, 
és hogy elfogadta a meghívást a közmeghallgatásra. 
 
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 

meghatározó jelentőségű eseményekről.  

 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt év első változása az volt, hogy január 4-
vel – Zayzon Jenőné nyugalmazott jegyző asszony helyett - új jegyzője lett a 
községnek Szakácsné Marsa Edina személyében. Visszatekintve az elmúlt egy évre 
elmondhatja, hogy „jó választás” volt az új jegyző asszony. Jól tudunk együtt 
dolgozni mindenki megelégedésére folyik a munka. Az idén még segítette jegyző 
asszony munkáját, hogy mindent elsajátíthasson, és ha van egy jó tanítómester 
könnyebben megy a munka. Reméli, hogy a továbbiakban is így fog tovább haladni a 
munka. Itt ragadná meg az alkalmat, hogy a volt jegyző asszonynak megköszönje a 
35 évnyi munkáját.  

Sajnos ez az év is a járványról szólt. A képviselő-testület csak július óta tartja ismét 
az üléseit, addig egyszemélyben látta el a polgármesteri és a testületi feladatokat. 
Sajnos sok falubelit elvesztettünk ebben az évben, többek között Faragó Mihályt is, 
aki a település egy ikonikus személyisége volt. A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy tiszteletére a sportpálya a Faragó Mihály Sporttelep elnevezést kapja. A vírus 
nem kímélte a közösségeket sem. A Nyugdíjas Klub – ami mondhatjuk, hogy a 
település legaktívabb szervezete és motorja - nem tudott működni a veszélyhelyzet 
miatt, és sajnos az énekkar is feloszlott. 

Elmondhatja, hogy az országot megviselő gazdasági válság szerencsére a községet 
nem érintette túlzottan. Ez annak köszönhető, hogy a nyárlőrinci cégek jól 
teljesítettek, így az önkormányzat adóbevételei teljesültek. 

Mint említette a legnagyobb probléma a tavalyi évben az ivóvíz minőségével volt. 
Még egyszer szeretné megköszönni a lakosság hozzáállását és türelmét. 
Tájékoztatja továbbá a lakosságot, hogy év közben a hulladékszállításban változás 
történt, mert nem Kecskemét szállítja a hulladékot a községből, hanem egy 
Csongrádi cég, alvállalkozásban. A szelektív hulladékszállításban változás, hogy 
megszűnik-megszűnt a sárga zsák, helyette a lakosság részére kiosztásra került egy 
kék színű gyűjtőedény. A külterületen szintén változás történt a hulladékszállításban, 
mert a gyűjtőszigetek megszüntetésre kerültek, és az ott élő lakosoktól kéthetente 
elvitelre kerül a kommunális hulladék.  

Ebben az évben kudarcként kell elkönyvelnünk, hogy az Árpád utca mögötti területén 
nem sikerült a települést bővíteni új utcát kialakítani. A rendezési terv szerint a 
község arra terjeszkedhetne, ott lehetne kialakítani körülbelül 78 db telket. Ebben az 
ügyben lépéseket is tettünk, de a tárgyalások során kiderült, hogy a Magyar 
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Államnak húsz év elidegenítési tilalma van erre a területre. Így ebbe az irányba nem 
tud a település terjeszkedni.  Az Iskola utca és Sugár utca vége közötti területen 11 
db telket alakított ki az önkormányzat, melyből már csak 3 telek eladó. A községben 
számításaink szerint kb. 30 db olyan magántulajdonban lévő telek van, mely 
közművesített és beépíthető lenne.  

Ebben az évben az önkormányzat sok pályázatot nyújtott be, és a legtöbb esetben 
nyertünk is. 
A Belügyminisztérium pályázati kiírására az Iskola utca felújítására nyújtottunk be 
pályázatot, ahol 15 millió forintot nyert az önkormányzat. A beruházás teljes értéke 
30 millió forint, ezért 50 %-os önerő biztosítása szükséges a beruházás 
megvalósításához.  

A 475/28 hrsz-ú földút - az Iskola utca és Sugár utca vége közötti területen - szilárd 
burkolattal történő ellátásra is nyújtottunk be pályázatot, de sajnos ez a pályázat nem 
nyert, ezért saját erőből oldjuk meg a beruházást.  

A közösségi élet fellendítésére is írtak ki pályázatokat. Ezek közül – Hajagos Csaba 
hathatós segítségével – három pályázatot nyertünk. A pályázatokon nyert összegek 
nagyrészét egyetlen megrendezésre kerülő közösségi rendezvényükre a Falunapra 
fordítottunk. Ez az összeg 5.100 e/Ft volt. Ezen kívül Lakitelekkel és Tiszaalpárral 
közösen pályáztunk a Helyi identitás elnevezésű pályázati kiírásra és ebből a 
pályázati pénzből vásároltuk meg a sátrat. 

Ezen kívül voltak még a „Magyar Falu” program keretében kiírt pályázati felhívások, 
melyek a következők: 

Fogorvosi rendelő felújítására és parkoló kialakítására 16,5 millió forintot nyertünk. 

Kommunális eszközök beszerzésére 7 millió forintot nyertünk, melyből gallyaprítót, 
egy pótkocsit és betonkeverőt sikerült beszerezni.  

Járda felújításának anyagköltségére - mely a vasúti átjárótól a 44-es főútig terjedő 
szakasz – 4.900 e/Ft-ot nyertünk. 

Felelős állattartásra is pályáztunk és nyertünk 1.400 e/Ft-ot, amely a macskák, és 
kutyák ivartalanítását, chippelését, veszettség elleni oltását takarja.  

Szintén nyertünk a „Temető infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázati kiíráson 
40 db urnaparcella kialakítására. Ez az összeg 3.000 e/Ft. 

A Földművelésügyi Minisztérium pályázatot írt ki zárt kertek rehabilitációjára, 
melynek keretében a Dózsa Gy. utca végétől a Koháry-majorig húzódó útszakaszt 
stabilizálnánk. Ez nem aszfaltozást jelent, csak természetes anyagok 
felhasználásával oldható meg az út stabilizálása. Ebben a pályázatban két célt kellett 
megjelölni az egyik az út stabilitása a másik pedig a Buzás iskola sarkán lévő kereszt 
felújítása. A beruházásokra nyert összeg 20.170 e/Ft. 

Az önkormányzat évek óta pályázik szociális célú tűzifára. Ebben az évben 130 m3 
tűzifát nyert az önkormányzat, melyet a rászorulók között oszt ki. 

Elkészült a WIFI4 EU pályázat, mely a község ingyenes internet lefedettségét 
szolgálja. Ezzel egyidőben az optika kábel lefektetése is befejeződött, és már a 
szolgáltató járja a települést az egyéni bekötésekkel kapcsolatban. 

Évek óta csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, 
mely a felsőoktatásban tanulók anyagi támogatását szolgálja. Ebben az évben 8 fő 
adta be pályázatát. 
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Végezetül, de nem utolsó sorban szeretné megemlíteni, hogy elkészült a 
Tűzoltószertár épülete – mely a Falunapi ünnepség keretében került átadásra - így a 
tűzoltó autó most már fedett, zárt térben várhatja a „bevetést”. 

Az elmúlt évről ennyit szeretett volna elmondani. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
2.) Tájékoztató a 2022. évre előzetesen megfogalmazható célokról. 
 
Pénzváltó István polgármester: A következő évvel kapcsolatban három nagyobb 
volumenű dolgot szeretne megemlíteni. A főutcán a 100-as Bolt mellett lévő 
elhanyagolt épület a Magyar Állam tulajdonát képezi. Az ingatlan kezelője 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy ingyenesen felajánlja részére az épületet, 
amennyiben él ezzel a lehetőséggel. Ez a felajánlás lehetőséget biztosít egy 
főzőkonyha kialakítására pályázati forrásból. A pályázatot várhatóan a tavasz 
folyamán fogják kiírni. A konyha tervezésére a szerződést már megkötöttük a tervező 
úrral, és a látványterveket el is készítette. Várjuk az önkormányzat részére a 
tulajdonba adását az ingatlannak. 

A másik igen nagyszabású program az öntözés kérdése. Úgy gondolja, hogy már 
erről is hallhatott a lakosság. Létrejött a Nyárlőrinci Öntözési Kft. és mellette a 
Szentkirályi, Lakiteleki, valamint Tiszaalpári Öntözési Kft. is. Nagyon komoly tervezés 
folyik, hogy a négy településre a Tiszából nyerjenek vizet az öntözéshez. 
Nyárlőrincen közel 2.000 ha terület lesz öntözhető, ha ez a program megvalósul. 
Amennyiben a jövő év elején be tudják nyújtani elismertetésre az öntözési 
közösséget, lehetőség nyílik pályázat benyújtására, melynek összege 90-100 millió 
forint, ez sz összeg az előkészítést segíti. Az Öntözési Kft. megalakulásában 18 
gazda és az önkormányzat vett részt.  

A harmadik igen fontos projekt a kerékpárút megvalósítása a Koháry majori 
állomástól a Fekete Gólya étteremig, mely összekötné Nyárlőrincet és Kecskemétet. 
A konkrét tervek készen vannak, a héten csütörtökön volt a megbeszélés. A 
kerékpárút megvalósításához kell mind Kecskemét, mind Nyárlőrinc 
településrendezési tervének módosítása. 

Mint már korábban is említette az Alkotmány utcában lévő rendőr szolgálati lakásnak 
lesz lakója. Az épület már régóta lakatlan, ezért a szükséges javításokat, 
felújításokat most elvégeztünk. A következő évben valószínűleg lesz pályázati 
lehetőség a Magyar Falu program keretében a szolgálati lakás felújítására.  

Az önkormányzat tulajdonjogot szerzett végrendelkezés alapján a Rákóczi utca 37/A. 
szám alatti ingatlan ½-ed részére. Az ingatlan a másik felét is sikerült megvásárolni. 
A ház felújítása után szolgálati lakásként fog funkcionálni az ingatlan.  

Röviden ennyit szeretett volna elmondani a következő évre vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Pénzváltó István polgármester: Átadja a szót a lakosságnak. Van-e valakinek 
kérdése, problémája, hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
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Varga József: Több kérdést is szeretne feltenni. Az egyik, hogy a Borászati Kft. és a 
kerékpárút közötti sarok az önkormányzati vagy állami terület, mert jelenleg nagyon 
elhanyagolt, pedig az ott 25-30 évig igen kulturált park terület volt. A másik kérdése, 
hogy van-e az önkormányzatnak hitelállománya?  
 
Pénzváltó István polgármester: Az első felvetés jogos, az a terület véleménye 
szerint az önkormányzaté, utána fogunk nézni. A hitelállománnyal kapcsolatban 
tájékoztatja a lakosságot, hogy az óvoda felújítása kapcsán az önkormányzat 100 
millió forint hitelt vett fel 8 éves futamidőre. A hitel felvételének nagyon komoly 
feltételei voltak. Az engedélyezről a Belügyminisztérium döntött.  
 
Kiss Ferenc: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Szeretné megköszönni mind az 
önkormányzat, mind a lakosság támogatását, mellyel segítették a Nyárlőrinc 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Úgy gondolja, hogy a támogatást nem kapták hiába. 
Megítélése szerint ilyen rövid idő alatt, ilyen látványos fejlődést országos szinten 
egyesület még nem ért el. Ez nagyban köszönhető a támogatásoknak, a rengeteg 
pályázatnak, melyet elkészített. Amennyiben minden feltétel adott lesz szeretnének 
önálló beavatkozó egységgé válni, mert amennyiben ez sikerülne a Tűzoltó 
Szövetség részéről is támogatásban részesülnének. Köszöni a figyelmet. 
 
Pénzváltó István polgármester: Valóban minden fórumon, ahol megjelenik 
elhangzik, hogy egy nagyon jól működő tűzoltó egyesülete van a községnek.  
 
Végh Mária: Szeretné megkérdezni, hogy a portákon meglévő fúrt kutakat meddig 
kell engedélyeztetni.  
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: a nyáron megjelent törvénymódosítás szerint 
mentesül a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól az, aki 2023. december 31-ig 
kezdeményezi az engedély nélkül létesített kút fennmaradási engedélyezési 
eljárását.  
 
Pénzváltó István polgármester: A hivatal részéről kiküldésre került néhány 
felszólítás azoknak, akik a portájuk előtt a közterületen balesetveszélyes tárgyakat 
tárolnak, például építőanyag, pótkocsi, traktor, farakások, virágládák, kövek és 
ezeket szeretnénk megszüntetni. Szeretnénk, ha a falu szép lenne, aki idejön 
rendezettséget, tisztaságot lásson. 
Tájékoztatni szeretne mindenkit, hogy az önkormányzat új rendeletet alkotott, 
melyben megtiltotta a kerti avar égetését. Magasabb szinten erről már régebben 
döntöttek, de egy kormányrendelet a veszélyhelyzet megszűnéséig visszautalta 
önkormányzat hatáskörébe az avar és kerti hulladék égetésének rendelettel történő 
szabályozását. Ezt kényes problémát szerettük volna megoldani azzal, hogy az új 
rendeletben már tilos az avarégetés. 

Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincsen, szeretné megköszönni a 
megjelenést és mindenkit szeretettel várunk vasárnap a gyertyagyújtáson, ahol – a 
Falukarácsony ünnepségének elmaradására tekintettel – egy kis lézershow-val 
várjuk az érdeklődőket. Aki az ünnepségen nem tud részt venni, annak Boldog 
Békés Karácsonyt kíván. 
 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
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Pénzváltó István    Szakácsné Marsa Edina 

polgármester         jegyző 


