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Készült: Nyárlőrinc Község Polgármesterének 2021. június 10-ei döntéséről, melyet a 
veszélyhelyzetre való tekintettel a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján – az abban kapott felhatalmazás szerint – hozott. 
 
 
Előterjesztés: 
 
Nyárlőrinc Község Polgármestere a veszélyhelyzetre való tekintettel a 
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján – az abban kapott felhatalmazás szerint – az alábbi határozatot hozta: 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2021. (VI.10.) határozata 
dr. Magonyné dr. Kuczka Judit háziorvos lakásbérleti díjának megállapítása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 
Pénzváltó István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 
rendeletre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hoztam: 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Magonyné dr. Kuczka Judit 
háziorvos által használt Dózsa Gy. u. 7. szám alatti szolgálati lakás lakásbérleti díját 50 %-
ra mérsékli az orvosi rendelő és a szolgálati lakás mellékhelyiség közös használatára 
tekintettel. 

Dr. Magonyné dr. Kuczka Judit háziorvos által fizetendő lakásbérleti díj összege 2021. 
július 1. napjától 9.000,- Ft/hó. 

A garázs bérleti díja - a lakásbérleti díjon felül – 1.200,- Ft/hó összeg a korábban 
megkötött szerződés alapján. 

A bérleti díjak befizetésének határideje: minden hónap 15-e. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
 
Előterjesztés: 
 
 
Magyarország Kormánya a kistelepülések hátrányainak mérséklése, a 
népességcsökkenés megállítása és az életminőség javítása céljából indította el 2019-ben 
a Magyar Falu Programot. A támogatási rendszer egy újabb elemmel bővült, további 
lehetőséget kínálva ezzel az 5000 fő és az alatti lélekszámú településeinek fejlődéséhez. 
 



Magyarország Kormánya úgy határozott, hogy megfontolja az egyes önkormányzatok 
közigazgatási területén fekvő, az állami feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami 
tulajdonú ingatlanok (ingatlani hányadok) ingyenes átadását az önkormányzatok részére. 
 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
MNV Zrt.) településenként megvizsgálja a közvetlen kezelésében lévő, fenti feltételeknek 
megfelelő ingatlanokat, és azokat összesítve, egy csomagban kerülnének át az 
önkormányzat tulajdonába. A felajánlás egy lehetőség, amellyel minden, a Magyar Falu 
Programban érintett település élhet, melyen keresztül nem csak az önkormányzat vagyona 
gyarapodhat, hanem azok közösségi vagy egyéb célra történő hasznosítására is 
lehetőség nyílik. 
 
Az Önkormányzat 2015-ben jelezte vásárlási szándékát a Magyar Állam tulajdonában lévő 
Nyárlőrinc Dózsa Gy. u. 30. szám alatt lévő ingatlanra vonatkozóan. A mostani program 
keretében ennek az ingatlannak az ingyenes tulajdonba adására nyílna lehetőség.  
 
Fentiekre tekintettel javasolja, hogy az önkormányzat kezdeményezze a Magyar Falu 
Program keretében a Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 30. szám alatti ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2021. (VI.10.) határozata 
Magyar Falu Program keretében a Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 30. szám alatti ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

Pénzváltó István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Korm. rendeletre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az 
alábbi határozatot hoztam: 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II.17.) Kt. határozatát 
visszavonom és helyette az alábbi határozatot hozom. 
 
Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete nevében Pénzváltó István polgármester 
kezdeményezi a Magyar Falu Program keretében – a Magyar Állam tulajdonát képező - 
Nyárlőrinc Dózsa Gy. u. 30. szám alatti belterület 328 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 
 

Kmft. 
 
 

Pénzváltó István 
polgármester 


