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55. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE 

 
 
 
Készült: Nyárlőrinc Község Polgármesterének 2021. június 14-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 
167/2021. (VI.14.) határozata 
Bükkszéki Ifjúsági tábor üzemeltetésének átadásához hozzájárulás 
 

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 képviseletében Pénzváltó István polgármester - mint a 
Bükkszék belterület 109/3 hrsz-ú ingatlan 30/3000-ed arányú tulajdonosa – hozzájárulok 
ahhoz, hogy az Ifjúsági tábort a Bükkszék Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 
üzemeltesse, egy év időtartamra. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 
168/2021. (VI.14.) határozata 
Intézményi gyermekétkeztetés felügyeleti időszakban történő biztosításáról 
 

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: 



 
1.) Általános iskolai tanulók felügyeletének ideje alatt - 2021. június 16. napjától 2021. 

június 29. napjáig – gondoskodunk a gyermekétkeztetés biztosításáról. 

 
2.) A gyermekétkeztetést a szülő köteles megtéríteni. A rezsiköltséget az önkormányzat 

az általános tartalék terhére átvállalja. 

 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: azonnal 

 

 
 

Kmft. 
 
 
 

Pénzváltó István 
polgármester 


