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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 7-én 

18 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, 

Hajagos Antal, Túri István, Vas Ildikó és Balogh Viktor képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 
Meghívott vendégek: Tóth Kálmán választási bizottság elnöke, 

Zayzon Jenőné tanácsadó. 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén 
megjelent képviselőket, és a választási bizottság elnökét. A napirendi pont 
elfogadása előtt Felkérem Tóth Kálmánt a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 
az egyéni listás képviselői mandátum kiosztásával kapcsolatban tájékoztassa a 
képviselő-testületet. 

 
Tóth Kálmán Helyi Választási Bizottság elnöke: Ismerteti a képviselő-testületi 
tagokkal az előterjesztést. (Beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Tóth Kálmánt a Helyi Választási Bizottság 
Elnökét az eskü kivételére, és Balogh Viktor képviselő részére a megbízólevél 
átadására. 

 
Tóth Kálmán HVB elnöke: Felkérem Balogh Viktort a képviselőtestület tagját, hogy 
az eskü szövegét szíveskedjen utánam mondani. Kérem, szíveskedjenek felállni. 
 

(Az eskü szövege) 
 
„Én Balogh Viktor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Nyárlőrinc község fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom.”  
 
„Isten engem úgy segéljen.”    (Mötv. 1. melléklet) 

 
Kérem, hogy szíveskedjen aláírásával igazolni az eskü letételét, azaz az 
esküokmányt aláírni. 

 
Ezt követően a megbízólevél a képviselő részére átadásra került. 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén 
megjelent képviselőket. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (7) 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.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján, a veszélyhelyzet idejében (2020.11.04.-2021.06.15.) a 
Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri 
döntésekről (határozat, rendelet) és fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

2.) Az önkormányzati bizottsági tagok személyi összetételének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
3.) Egyebek 

1.) Temető üzemeltetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.)  Tájékoztatás a Regőczy István Alapítványról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.)  Bükkszéki Ifjúsági Tábor hasznosításával kapcsolatos tervek 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Községi konyha kialakításához ajánlattételi felhívás a tervezői 
feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2021. (VII.7.) határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján, a veszélyhelyzet idejében (2020.11.04.-2021.06.15.) a 
Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri 
döntésekről (határozat, rendelet) és fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

2.) Az önkormányzati bizottsági tagok személyi összetételének módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

3.) Egyebek 
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1.) Temető üzemeltetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.)  Tájékoztatás a Regőczy István Alapítványról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.)  Bükkszéki Ifjúsági Tábor hasznosításával kapcsolatos tervek 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Községi konyha kialakításához ajánlattételi felhívás a tervezői 
feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
1.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján, a veszélyhelyzet idejében (2020.11.04.-2021.06.15.) a 
Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri 
döntésekről (határozat, rendelet) és fontosabb eseményekről 

 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a vészhelyzetben hozott 
polgármesteri döntésekről készült előterjesztést megkapták. Kitűnik belőle, hogy a 
veszélyhelyzet ideje alatt összesen 196 határozat és 9 rendelet került meghozatalra. 
(Előterjesztés csatolva.) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nincs, javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a 
Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri határozatok 
megerősítését. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
171/2021. (VII.7.) határozata 
A Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri határozatok 
megerősítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormány 
által kihirdetett veszélyhelyzet (2020.11.04. – 2021.06.15.) ideje alatt 
- a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében 
eljárva - meghozott polgármesteri határozatokat az alábbiak szerint 
megerősítette. 

1. A képviselő-testület jóváhagyta, megerősítette, valamint 
változatlan formában és tartalommal fenntartotta Nyárlőrinc 
község polgármestere által hozott alábbi határozatokat. 

- 56/2020. (XII.3.) Kt. határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok 
elbírálásáról, 
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- 62/2020. (XII.9.) Kt. határozata 
a Települési Esélyegyenlőségi Program (2020-2025. évre) 
elfogadásáról, 

-    63/2020. (XII.11.) Kt. határozata 
a Ceglédi Szilárdhulladék rendszerre vonatkozó vagyon 
rendezéséről, 

-    64/2020. (XII.11.) Kt. határozata 
Társasági szerződés megkötéséről a hulladékszállítással 
kapcsolatban a DTKH Vagyonkezelő Kft-vel, 

- 85/2021. (I.29.) Kt. határozata 
a háziorvosi és az egészségügyi dolgozók részére biztosított 
kártyapénz visszavonásáról, 

- 95/2021. (II.15.) Kt. határozata 
az Önkormányzat vártható fizetési kötelezettségeiről a 
költségvetési évet követő három évre, 

- 96/2021. (II.15.) határozata  
a Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltóegyesület részére 800 e/Ft 
összegű támogatás biztosításáról, 

- 105/2021. (III.4.) Kt. határozata 
hogy az Önkormányzat részt vesz a Nyárlőrinci Öntözési Kft. 
alapításában 1.200.000,- Ft összeggel, 

- 107/2021. (III.12.) Kt. határozata 
a 476 hrsz-ú nyárlőrinci Iskola utca burkolatának pályázat 
benyújtásával történő felújítására 15.417.860,- Ft önerő 
biztosításával, 

- 108/2021. (III.12.) Kt. határozata 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat gazdasági programjának 
2020—2024. évekre történő elfogadásáról, 

-    112/2021. (III.18.) Kt. határozata 
a Tanyagondoki szolgálat új szakmai programjának 
elfogadásáról, 

- 113/2021. (III.18.) Kt. határozata 
a TRIGADENT Kft.-vel – képviselő Dr. Németh László 
fogszakorvos - a fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre 
kötött megállapodás módosításáról, 

- 120/2021. (IV.6.) Kt. határozata 
a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club 2.500 e/Ft összegű 
támogatásáról, 

- 121/2021. (IV.6.) Kt. határozata  
a Nyárlőrinci Polgárőrség 400 e/Ft összegű támogatásáról, 

-     122/2021. (IV.6.) határozata 
az Apránként az Aprókért Egyesület 30 e/Ft összegű 
támogatásáról, 
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-    123/2021. (IV.6.) Kt. határozata 
az Országos Egyesület a Mosolyért Egyesület 30 e/Ft 
összegű támogatásáról, 

-    124/2021. (IV.6.) Kt. határozata  
a TRIGADENT Kft.-vel – képviselő Dr. Németh László 
fogszakorvos - a fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre 
kötött megállapodás módosításáról, 

-     128/2021. (IV.26.) Kt. határozata  
a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, 

- 129/2021. (IV.26.) Kt. határozata  
a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 10. számú módosításának 
elfogadásáról, 

- 130/2021. (IV.26.) Kt. határozata  
szerződés megkötéséről Szabó Ferenc egyéni vállalkozóval 
az önkormányzat tulajdonában lévő területek 
gyomtalanítására (2021. évire 516.800,- Ft), 

- 131/2021. (IV.26.) Kt. határozata  
Kiss Ferenc a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltóegyesület 
Elnökének pénzbeni juttatása (nettó 100.000,- Ft összegben) 
kiemelkedő munkásságáért és tevékenységéért, 

-    146/2021. (V.19.) Kt. határozata  
a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 11. számú módosításának 
elfogadása, 

-    147/2021. (V.19.) határozata  
a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Alapítói Okirat módosításának elfogadásáról, 

- 148/2021. (V.19.) Kt. határozata  
a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi 
beszámolójának elfogadásáról, 

- 151/2021. (V.27.) Kt. határozata  
a 2020. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyásáról, 

-    152/2021. (V.27.) Kt. határozata  
a Képviselők tiszteletdíjának felosztásáról, 

- 153/2021. (V.27.) Kt. határozata  
a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló átfogó értékelésről, 

-    154/2021. (V.27.) Kt. határozata  
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési 
Tervéről, 

-     160/2021. (VI.10.) Kt. határozata  
dr. Magonyné dr. Kuczka Judit háziorvos lakásbérleti díjának 
megállapításáról, 
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- 161/2021. (VI.10.) Kt. határozata  
a Magyar Falu Program keretében Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 
30. szám, 328 hrsz alatti ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásának elfogadásáról, konyha kialakítására, 

- 167/2021. (VI.14.) Kt. határozata  
a Bükkszéki Ifjúsági tábor üzemeltetésének átadásához 
történő hozzájárulásról, 

- 168/2021. (VI.14.) Kt. határozata  
az intézményi gyermekétkeztetés felügyeleti időszakban 
történő biztosításáról. 

 
2. A képviselő-testület a továbbiakban megerősítette a települési 

támogatások ügyében hozott alábbi határozatokat: 

- 49 - 55/2020. számú határozatok, 

- 57 – 61/2020. számú határozatok, 

- 65 – 70/2020. számú határozatok, 

- 1 - 84/2021. számú határozatok, 

- 86 – 94/2021. számú határozatok, 

- 97 – 104/2021. számú határozatok, 

- 106/2021. számú határozat, 

- 109 – 111/2021. számú határozatok, 

- 114 – 119/2021. számú határozatok, 

- 125 – 127/2021. számú határozatok, 

- 132 – 145/2021. számú határozatok, 

- 149 – 150/2021. számú határozatok, 

- 155 – 159/2021. számú határozatok, 

- 162 – 166/2021. számú határozatok, 

- 169/2021. számú határozat. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri rendeletek 
megerősítését. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina 
jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
172/2021. (VII.7.) határozata 
A Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri rendeletek 
megerősítése 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormány 

által kihirdetett veszélyhelyzet (2020.11.04. – 2021.06.15.) ideje alatt 

- a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében 

eljárva - meghozott polgármesteri rendeleteket megerősíti, valamint 

változatlan formában és tartalommal az alábbiak szerint fenntartja: 

- a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 7/2020. 

(XII.12.) önkormányzati rendelet, 

- az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) 

önkormányzati rendelet, 

- az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 

2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet, 

- az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 

3/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet 

- az önkormányzat tanyagondnoki szolgálatról szóló rendeletének 

módosítása a 4/2021. (III.23.) önkormányzati rendelettel, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról 

szóló rendelet módosítása az 5/2021. (III.23.) önkormányzati 

rendelettel, 

- a bölcsődei ellátásról szóló rendelet módosítása a 6/2021. (III.23.) 

önkormányzati rendelettel, 

- a helyi iparűzési adó rendelet módosítása a 7/2021. (V.28.) 

önkormányzati rendelettel, 

- az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 

2.) Az önkormányzati bizottsági tagok személyi összetételének módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Kállai-Szappanos Renáta Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének tagja 2020. szeptember 14-én lemondott, 
és helyére új képviselő került Balogh Viktor személyében A személyi változás 
következtében az önkormányzati bizottságok személyi összetétel is változni fog. 
Az önkormányzatnál három bizottság működik: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság, és Egészségügyi és Szociális Bizottság. 

Javaslatot teszek az Ügyrendi bizottság megüresedett helyére Balogh Viktor 
személyében. 

Az érintett képviselő kijelenti, hogy a megválasztása esetén a feladat ellátását 
vállalja, hozzájárul ahhoz, hogy a napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen 
tárgyalja. 
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Szakácsné Marsa Edina jegyző: Az Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján „A 
képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli 
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles 
bejelenteni a személyes érintettségét.” Ugyanennek a paragrafusnak az (1a) 
bekezdés értelmében „Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a 
képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, 
megbízására vagy delegálására irányul”.) 

A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása tehát nyílt szavazással, nyílt 
ülésen, minősített többséggel történik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Kérem, szavazzunk az Ügyrendi Bizottság tagjára, 
Balogh Viktor személyére. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2021. (VII.7.) határozata 
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság Tagjának Balogh Viktor képviselőt választotta meg. 

Ezáltal az Ügyrendi Bizottság összetétele az alábbi: 
   Elnöke  : Pácsa József, 
   Elnökhelyettes : Vas Ildikó, 
   Tagja   : Balogh Viktor képviselők. 
 

Pénzváltó István polgármester: Javaslatot teszek a Pénzügyi Bizottság 
megüresedett helyére Balogh Viktor személyében. Kérem, szavazzunk a Pénzügyi 
Bizottság tagjára Balogh Viktor személyére. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2021. (VII.7.) határozata 
Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi 
Bizottság Tagjának Balogh Viktor képviselőt választotta meg. 

Ezáltal a Pénzügyi Bizottság összetétele az alábbi: 

  Elnök   : Túri István  
  Elnökhelyettes : Pácsa József  
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  Tagjai   : Vas Ildikó  
  : Hajagos Antal  

      : Balogh Viktor képviselők. 
 

Pénzváltó István polgármester: Javaslatot teszek az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság megüresedett elnök helyére Hajagos Antal képviselőt, valamint tagnak 
javaslom Balogh Viktor képviselőt. Kérem, szavazzunk az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnökére Hajagos Antal és tagjára Balogh Viktor személyére. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2021. (VII.7.) határozata 
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjának megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnökének Hajagos Antal 
képviselőt, Tagjának Balogh Viktor képviselőt választotta meg. 

Ezáltal az Egészségügyi és Szociális Bizottság összetétele az alábbi: 

  Elnök     : Hajagos Antal 
  Elnökhelyettes    : Túri István  
  Tagjának    : Balogh Viktor képviselők, 
  Kültagoknak (nem képviselő)  : Százdi Mária és 
       : Varga Imre. 

 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Szakácsné Marsa Edina jegyző asszonyt, 
hogy ismertesse a megválasztott új képviselő részére a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget, és az összeférhetetlenségre, méltatlanságra vonatkozó 
szabályokat. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Ismerteti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 
és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozást. 

1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően 
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni 
köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint 
gyermekének vagyonnyilatkozatát (Mötv. 39. § ) 

 
A vagyonnyilatkozatokat az SZMSZ-ben erre kijelölt bizottság az Ügyrendi 
Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása 
esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő jogait nem 
gyakorolhatja, juttatásokban nem részesülhet. 
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2) Az összeférhetetlenségi és méltatlansági kérdések megismerése érdekében 
írásos tájékoztató készült, amely Balogh Viktor képviselő részére átadásra kerül 
az ülés végén. Az esetleges összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálása is az 
ügyrendi bizottság feladata.  

 
3.) Egyebek 

3.1.) Temető üzemeltetése 
 
Pénzváltó István polgármester: A temetkezési vállalkozóval - a Himalája Blue Kft-
vel – megkötött szerződés időtartama lejárt, ezért meghívásos pályázatot írt ki a 
köztemető működtetésére. A kiírásra két pályázat érkezett. A vészhelyzetre 
tekintettel a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt a 
pályázatok elbírálásáról. Az ügy fontosságára tekintettel, a pályázatban a döntést 
elhalasztotta, a jelenlegi szolgáltatóval a temető fenntartásával, üzemeltetésével 
kapcsolatos kegyeleti közszolgálati szerződést meghosszabbította 2021. december 
31-ig. A képviselőtestület dönt az új pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Himalája Blue 
Kft-vel a kegyeleti közszolgálati szerződés 2021. december 31-ig történő 
meghosszabbítását, és dönt az új pályázat kiírásáról, és annak 2021. december 31-
ig történő elbírálásáról. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2021. (VII.7.) határozata 
Temető üzemeltetése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Himalája 
Blue Kft-vel a kegyeleti közszolgálati szerződés 2021. december 31-
ig történő meghosszabbítását jóváhagyja, és dönt az új pályázat 
kiírásáról, és annak 2021. december 31-ig történő elbírálásáról. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
3.2.) Tájékoztatás Regőczy István Alapítványról 
 
Pénzváltó István polgármester: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal továbbította 
a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságának levelét, 
amely tartalmazza a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítésére 
létrehozott alapítvány megkeresését. Az alapítvány célja a koronavírus által okozott 
megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése, életminőségük anyagi 
támogatása, mentális feltételinek javítása, esetleges szociális gondozásuk, 
társadalmi integrációjuk elősegítése. A kormányhivatal kérte abban való 
közreműködést, hogy a településen élők minél szélesebb körben értesüljenek a fenti 
lehetőségről.  
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Javasolja, hogy az önkormányzat is nyújtson anyagi segítséget az árván maradt 
gyermekek megsegítésére. Javasolja az alapítvány 50 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
Kéri a pénzügyi bizottság véleményét. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: Támogatja, hogy a pénzügyi bizottság 
javasolja a képviselő-testületnek a Regőczy István Alapítvány 50 e/Ft-tal történő 
támogatását, mely támogatási összeget az általános tartalék terhére biztosítsa. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Regőczy István 
Alapítvány támogatását, a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak 
hozzátartozóinak megsegítésére. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 50 e/Ft 
legyen, mely összeget a Képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosítsa. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2021. (VII.7.) határozata 
Regőczy István Alapítvány támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Regőczy István Alapítvány támogatásáról, a koronavírus által okozott 
megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítésére. 

A támogatás mértéke 50 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 
3.3.) Bükkszéki Ifjúsági Tábor hasznosításával kapcsolatos tervek 
 
Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy június 
elején megkereste Bükkszék Község Önkormányzatának polgármestere (tulajdonosi 
többséggel rendelkező gesztor). Önkormányzatuk nehéz anyagi helyzete miatt az 
ifjúsági tábort idén nem tudja finanszírozni a nyitáshoz szükséges munkálatok 
kivitelezését, viszont vendégek már jelezték a tábor igénybevételét. Ebből adódóan, 
mivel nem szeretnék a tábor vendégi körét elveszíteni, arra a döntésre jutottak, hogy 
az üzemeltetést egy év határozott időtartamra a Cg.10-09-026434 cégjegyzékszámú 
Bükkszék Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(3335 Bükkszék, Fürdő u. 10.) végezné, akinek az anyagi kerete tudja biztosítani a 
nyitáshoz és a zavartalan üzemeltetéshez szükséges költségeket, amely majd a 
tervek szerint a bevételből adódóan kompenzálásra kerül. Ezúton szeretnék a 
hozzájárulásunkat kérni a tábor Bükkszék Termálstrand Kft. általi üzemeltetéséhez, a 
tábor működésének zavartalan és folyamatos biztosítása érdekében. 
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A döntésről 2021. június 20-ig kellett a tájékoztatást megküldeni. A veszélyhelyzetre 
való tekintettel polgármesteri határozat meghozatalára került sor a Bükkszéki Ifjúsági 
Tábor üzemeltetésének átadásához. Ezt követően ismételt megkeresés érkezett 
Bükkszék Község Önkormányzatának polgármestere részéről, amelyben 
tájékoztatást kért az ifjúsági táborral kapcsolatos tervekről.  
 
Amennyiben felmerül személyes találkozó, akkor természetesen időpont 
egyeztetéssel erre is van lehetőség. Elmondja továbbá, hogy személyesen 
megtekintette a tábort, maga a környezet nagyon szép, de az épületek nagyon 
elhanyagolt, leromlott állapotban vannak. Véleménye szerint, ha egy jelképes 10 
e/Ft-os összegért lemondunk a tulajdoni részünkről, gesztust gyakorolnánk Bükkszék 
település felé.  
 
Pénzváltó István polgármester: Mi az álláspontja a képviselő-testületnek? 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Az ifjúsági tábornak több tulajdonosa van, a 
többségi tulajdonos Bükkszék Község Önkormányzata, ezért véleménye szerint, ha a 
társtulajdonosok meghatalmazzák a gesztort, legyen az Bükkszék, a gesztor nyújthat 
be pályázatot a felújításra. Azon a véleményen van, hogy nem kellene értékesíteni az 
ingatlant. 
 
Balogh Viktor képviselő: Bükkszéknek az lenne a lényeg, hogy jelenleg egy kézbe 
kerüljön az egész és utána majd látja mit kezdhet vele. Esetleg, ha letenne egy üzleti 
tervet, amivel a többi önkormányzat is egyetért és Ő, mint gesztor pályázna, 
irányítana, de a részünk megmaradna. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Ezt a megoldást is lehetne támogatni, esetleg az 
önkormányzatok önrésszel is hozzájárulhatnának a felújításhoz. Arról nem is 
beszélve, hogy a tulajdoni hányadok értéke megnövekedne. 
 
Pénzváltó István polgármester: Mi az álláspontja a pénzügyi bizottságnak? 
 
Túri István képviselő: Ő személy szerint az értékesítéssel nem ért egyet. A 
Pénzügyi Bizottság olyan tartalmú határozatot hozott, hogy a Bükkszéki Ifjúsági tábor 
állapotát, infrastruktúrával való ellátottságát a helyszínen megtekinti, és azt követően 
tesz javaslatot a képviselő-testületnek a Bükkszéki Tábor hasznosításával 
kapcsolatban. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ki ért egyet a pénzügyi bizottság döntésével, 
amelyet a bizottság elnöke ismertetett az előzőekben?  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2021. (VII.7.) határozata 
Bükkszéki Ifjúsági táborral kapcsolatos tervek 
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H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki 
Ifjúsági tábor állapotát, infrastruktúrával való ellátottságát a 
helyszínen megtekinti, és azt követően dönt a Bükkszéki Ifjúsági 
Tábor hasznosításával kapcsolatban. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

3.4.) Községi konyha kialakítására ajánlattételi felhívás a tervezői feladatok 
ellátására  

 
Pénzváltó István polgármester: 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 felajánlás egy 
lehetőség, amellyel minden, a Magyar Falu Programban érintett település élhet.  

Az Önkormányzat 2015-ben jelezte vásárlási szándékát a Magyar Állam 
tulajdonában lévő Nyárlőrinc Dózsa Gy. u. 30. szám alatt lévő ingatlanra. A mostani 
program keretében ennek az ingatlannak az ingyenes tulajdonba adására nyílna 
lehetőség.  

Az ingatlanon községi konyha kialakítását szeretnénk megvalósítani. Ennek 
megtervezésére ajánlattételi felhívást teszünk közzé a tervezői feladatok ellátására. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet szerint az ajánlattételi felhívás elfogadását. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
179/2021. (VII.7.) Kt. határozata 
Községi konyha kialakításához ajánlattételi felhívás - a Magyar Falu Program 
keretében - tervezői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyar 
Falu Program keretében megvalósítani kívánt községi konyha 
kialakításához - ajánlattételi felhívást tesz közzé tervezői 
feladatok ellátására. 

2.) Az ajánlattételi felhívást a következő három pályázónak kell 
megküldeni, melyek közül – nyert pályázat esetén – a 
legkedvezőbb ajánlatot adó kerül kiválasztásra:  

1.) „Csuvár” Mérnöki Iroda Kft. 
6000 Kecskemét, Bihar u.2. 
E-mail: csuvar@t-online.hu 
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2.) 7. Dimenzió Építésziroda Kft. 
6000 Kecskemét, Klapka u. 6. I/4. 
E-mail: hetedim@t-online.hu 

3.) Építész Műhely Kft.  
6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1/a. 
E-mail: vasti@epiteszmuhely.hu 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

Hozzászólások: 
 
Pénzváltó István polgármester: A veszélyhelyzet alatt történt eseményekről 
szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet. 
 
1.) A rendezési terv szerint a község bővítése, építési telkek kialakítása az Árpád 
utca végén került kijelölésre. Jelenleg az előbb említett terület magántulajdonban 
van, melyre a Magyar Állam 20 év elidegenítési tilalmat jegyeztetett be. Kérelmet 
nyújtottunk be az Nemzeti Földügyi Központhoz ennek az ingatlannak a 
megszerzése és az elidegenítés törlése végett. A Nemzeti Földügyi Központ 
tájékoztatása szerint az ingatlan megszerzésre - vásárlás útján - nincs lehetősége az 
önkormányzatnak. Megoldási lehetőség lenne csere földet felajánlani, de az 
önkormányzatnak tehermentes területe nincs. A másik lehetőség a kisajátítás terület- 
és településrendezés céljára, de ennek lehetőségéről tárgyalni kell a 
Kormányhivatallal. Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa nem gördít akadályt, hogy az 
önkormányzat tulajdonába kerüljön az ingatlan. 
 
Hajagos Antal: A területet teljes egészében meg kell venni, vagy van lehetőség, 
hogy csak egy részt vásárolna meg az önkormányzat? 
 
Pénzváltó István polgármester: Az egész területet meg kell venni. Az ingatlanon 70 
telek kialakítására lenne lehetőség. 
 
2.) Az elmúlt időszakban sok probléma volt a nyárlőrinci víz minőségével. A 
probléma nem a toronyban keletkezett, hanem a köztes csőhálózatban. A régi 
csövek faláról a lerakódás levált, ez okozta a víz büdös szagát és koszosságát.  
A csöveket megtisztították, szivacsolási eljárással. A mechanikus tisztítás 
megtörtént, új vegyszeres tisztító berendezés, klórdioxid adagoló lesz majd üzembe 
helyezve. Tiszakécskén és Kecskeméten szintén ezt használják. Ennek az az 
előnye, hogy az egész csőrendszerben jelen lesz, nemcsak egy-egy helyen. A 
mintavétel továbbra is folyamatos. 
 
Hozzászólás:  
 
Balogh Viktor: A víz- és szennyvízkezelés a szakmám, jól ismerem a klórdioxidot. 
Viszonylag veszélyes anyag, nagyon figyelni kell az adagolásra, folyamatosan 
ellenőrizni kell a vízminőséget.  
 
3.) Pénzváltó István polgármester: A külterületen lévő szemetes konténerek 
megszüntetésre kerültek. A mázsaház területén kerültek elhelyezésre a konténerek. 
Kéthetente jár körbe külterületen az autó és szedi össze a zsákokat.  
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A fekete zsákba a kommunális hulladékot, a fehérbe pedig a szelektívet kell gyűjteni. 
A zsákokat a hivatal biztosítja a lakosok részére. Miután belterületen házhoz menő 
szelektív hulladékszállítás van, a szennyvíztelepen lévő szelektív gyűjtőkből – amikor 
a mázsaház bekerítésre került – csak az üvegek gyűjtésére szolgáló konténer kerül 
majd behozatalra. A műanyagot és a papírt házhoz menően elviszik, így azokra a 
konténerekre nem lesz szükség. 
 
4.) Az önkormányzatnál egy fő munkavállaló került felvételre határozott idejű 
munkaszerződéssel Gyenes Róbert személyében. Ez jelenleg többletkiadással nem 
jár, mivel a tanyagondnok már hosszabb ideje táppénzen van, illetve a sportpálya 
gondnoka is több hónapig táppénzen volt. A munkájukat el kellett látni, ezért szükség 
volt egy olyan személyre, aki több helyen is tud helyettesíteni.  
 
5.) A Magyar Falu Program keretében több pályázatot is benyújtott az önkormányzat.  
Pályázatot nyújtottunk be a temetőben urnaparcella kialakítására, a vasútállomástól 
a 44-es főútig tartó járda anyagköltségére, kommunális gépekre, mely egy pótkocsit 
és egy ágaprítót jelent, valamint a Fő utcán lévő orvosi rendelő felújítására. 
Ezen felül az Iskola utca felújítására benyújtott pályázaton – mely 50%-os 
támogatottságú – 15.417.860,- Ft-ot nyert az önkormányzat.  
 
6.) Az elmúlt évben a veszélyhelyzet miatt több pályázati pénzt nem tudtunk 
felhasználni, melyeket ebben az évben el kellene költeni. Ezeket a pályázatokat 
Hajagos Csaba az értéktárbizottság elnöke nyújtott be és mindegyiken nyert is. 
Szeretnénk augusztus 20-án a Romkertben egy komolyabb zenei koncertet 
szervezni, szeptember 11-én Sportnapot tartanánk, valamint szeptember 18-án egy 
nagyobb szabású szabadtéri rendezvényt tartanánk a falu lakosai számára. Ezekre a 
fedezet biztosítva van Hajagos Csaba által megnyert pályázati pénzekből. Szintén 
Hajagos Csaba által beadott pályázat hangosítás és színpadtechnika szolgáltatásra 
500 e/Ft-ot nyert, mely összeget ez év október 31-ig fel kell használni. 
A fentiekről szerette volna még tájékoztatni a képviselő-testületi tagokat. 
 
Kérdések, hozzászólások:  
 
Túri István: Szeretne érdeklődni, hogy a gyermekorvos helyettesítése megoldódott-
e már, mert a doktornő egészségi állapota megromlott. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezzel kapcsolatban több jelzés is érkezett már. A 
mai napon folytattunk megbeszélését a Tiszakécskei gyermekorvossal, dr. Nyilas 
Eszterrel. Hasonló feltételekkel folyna a rendelés, mint eddig és átvenné a doktornő 
praxisát. Válaszát pár napon belülre ígérte. 
 
Vas Ildikó: Amennyiben mindenki egyetért vele szeretné kérni, hogy egy központi 
helyen helyezzünk el egy kupakgyűjtőt, ahová mindenki beledobálhatná a kupakokat. 
Mindig gyűjtenek beteg gyerekek részére kupakot, most éppen egy Tiszakécskei 
szívbeteg kislánynak.  
 
Balogh Viktor: Faragó Mihály a hivatal dolgozója elhunyt, aki köztiszteletben álló 
személy volt. Képviselő társakkal egyeztetve felvetődött, hogy a képviselő-testület 
saját halottjának tekintse több évtizedes munkája alapján, mert a közösség 
megbecsült tagja volt.  
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A képviselő-testület, hogy a megbecsülését méltó módon kifejezésre juttassa, ezért 
saját halottjának tekinti.  
 
Túri István: Véleménye szerint mindenképpen beszélni kell Faragó Mihály 
édesanyjával, hogy beleegyezését adja-e. Van-e valamilyen kritériuma, hogy saját 
halottjának tekintse a hivatal? 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Amennyiben a képviselő-testületi tagok úgy 
döntenek, akadálya nincsen, de ebben az esetben a temetés költségeit is vállalni 
kell. 
Hajagos Antal: Jól ismerte Faragó Mihályt és egyetért azzal, hogy a hivatal saját 
halottjának tekintse. 
 
Vas Ildikó: Egyetért Hajagos Antal képviselővel. 
 
Túri István: Szintén támogatja a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Faragó 
Mihályt - a Polgármesteri Hivatal köztiszteletben álló volt dolgozóját – saját 
halottjának tekintse több évtizedes munkája alapján és megbecsülésének méltó 
módon való kifejezésére tekintettel. A felmerülő temetési költséget az általános 
tartalék terhére biztosítsa. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa 
Edina jegyző. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2021. (VII.7.) Kt. határozata 
Faragó Mihály temetés ügye 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Faragó Mihályt - köztiszteletben álló volt 
Polgármesteri Hivatali dolgozót – saját halottjának tekinti több 
évtizedes munkája alapján és megbecsülésének méltó módon való 
kifejezésére tekintettel. 

A felmerülő temetési költséget az általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 

 
Pénzváltó István polgármester: Csuka Imre szóbeli kérdéssel fordult hozzá. A 
zártkertekben három ingatlant vásárolt és két ingatlanon tetővel ellátott színt épített 
négy tehén részére. A zártkertben a beépíthetősége 3%, melyet a szín meghalad. A 
településrendezési tervünkben a zártkerti övezetben növénytermesztés, pihenés 
vagy szabadidő eltöltésére szolgáló épület építhető 3% beépítettség mellett.  
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A zártkertben állattartás céljából épület nem építhető. Az állattartás nincs megtiltva, 
tehát tető nélküli helyen akár 50 tehenet is lehet tartani. Ezzel kapcsolatban 
egyébként már érkezett jelzés, hogy ha ott tehenek lesznek elköltöznek. A 
zártkertekben egyébként életvitelszerűen laknak, bár az épület gazdasági épületként 
van feltüntetve. Szilberhorn Erzsébet tervezőnő szerint lehet módosítani a rendezési 
tervet oly módon, hogy növénytermesztés és állattartás céljára egy épület helyezhető 
el, betartva a 3%-os beépíthetőséget.  
 
Mi a képviselő-testület állásfoglalása? Kerüljön-e módosításra a rendezési terv, ezzel 
lehetőséget biztosítva az állattartásra, vagy sem. 
 
A rendezési terv módosításával kapcsolatos eljárást a Képviselők nem támogatják. 
 
Túri István: Szeretne tájékoztatást kérni a polgármester úrtól, hogy a Lakiteleki 
Önkormányzat visszafizette-e már a közel 34.000.000,- Ft összegű társulási 
hozzájárulást? 
 
Pénzváltó István polgármester: Tárgyalásokat folytat ez ügyben, az összeg még 
nem került visszafizetésre, de hajlandóságot mutatnak a kifizetésre. 
 
 
 
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 


