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

11-én 17 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. 
 
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 (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.) Községi konyha tanulmánytervére, építési engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítésére szerződés megkötése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Ajánlattételi felhívás az Iskola utca burkolatfelújítása kivitelezési 
feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Ajánlattételi felhívás a 475/28 hrsz-ú földút szilárd burkolattal történő 
ellátásával kapcsolatos kivitelezői feladatokra 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 2021. évi 
igénylése 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

5.) Kecskeméti Járás Egészségterve 2021-2026 dokumentum jóváhagyása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járda építés/felújítás 
anyagtámogatása” című pályázat 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázat 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése” című pályázat 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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9.) Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése–2021” 
című pályázat 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

10.) A 0141/45 hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérletének 
meghosszabbítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

11.) A 0141/44 hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérletének 
meghosszabbítása 
Előterjesztő: 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 
181/2021. (VIII11.) határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Községi konyha tanulmánytervére, építési engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítésére szerződés megkötése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Ajánlattételi felhívás az Iskola utca burkolatfelújítása kivitelezési feladatainak 
ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Ajánlattételi felhívás a 475/28 hrsz-ú földút szilárd burkolattal történő 
ellátásával kapcsolatos kivitelezői feladatokra 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 2021. évi 
igénylése 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

5.) Kecskeméti Járás Egészségterve 2021-2026 dokumentum jóváhagyása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járda építés/felújítás 
anyagtámogatása” című pályázat 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázat 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése” című pályázat 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9.) Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése–2021” 
című pályázat 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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10.) A 0141/45 hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérletének 
meghosszabbítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

11.) A 0141/44 hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérletének 
meghosszabbítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
1.) Községi konyha tanulmánytervére, építési engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítésére szerződés megkötése 
 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat ajánlattételi felhívást tett közzé – 
három gazdasági szereplő részére – a Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 30. szám alatti, 328 
hrsz-ú községi konyha tanulmánytervének, építési engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítésére.  

A felhívásra mindhárom cég megtette ajánlatát. A „CSUVÁR” Mérnöki Iroda Kft. 
11.000.000,- Ft + Áfa, a 7.Dimenzió Építésziroda Kft. 10.100.000,- Ft + Áfa, míg az 
Építészműhely Kft. 10.800.000,- Ft + Áfa árajánlatot adott. 

Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó 7.Dimenzió Építésziroda Kft-vel a szerződés 
megkötését és a pénzösszeg biztosítását az általános tartalék terhére. A kérdést a 
pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
szerződés megkötését és a pénzösszeg biztosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy - a Magyar 
Falu Program keretében - a megvalósítani kívánt Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 30. szám 
alatti, 328 hrsz-ú községi konyha kialakításához a tanulmányterv, valamint az építési 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésével – bruttó 12.827.000,- Ft 
összegű árajánlata alapján – a 7. Dimenzió Építésziroda Kft-t (székhely: 6000 
Kecskemét, Klapka u. 6. I/4.) bízza meg. Javasolja a képviselő-testületnek a fenti 
összeget az általános tartalék terhére biztosítsa, valamint hatalmazza fel a 
polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2021. (VIII.11.) határozata 
Községi konyha tanulmánytervére, építési engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítésére szerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyar 
Falu Program keretében - a megvalósítani kívánt Nyárlőrinc, Dózsa 
Gy. u. 30. szám alatti, 328 hrsz-ú községi konyha kialakításához a 
tanulmányterv, valamint az építési engedélyezési és kiviteli 
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tervdokumentáció elkészítésével – bruttó 12.827.000,- Ft összegű 
árajánlata alapján – a 7. Dimenzió Építésziroda Kft-t (székhely: 6000 
Kecskemét, Klapka u. 6. I/4.) bízza meg. 

A Képviselő-testület a fenti összeget az általános tartalék terhére 
biztosítja, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 

2.) Ajánlattételi felhívás az Iskola utca burkolatfelújítása kivitelezési 

feladatainak ellátására 

 

Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be - a 
Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
című projekthez kapcsolódóan – az Iskola utca burkolatának felújítására. A pályázat 
50%-os támogatottságú, így az önkormányzatnak a másik 50%-ot önerőként kell 
biztosítani. Az önkormányzatnak ajánlattételi felhívást kell közzé tenni a 
burkolatfelújítás kivitelezői feladatainak ellátására, a következő három gazdasági 
szereplő részére: 1.) Fehér&Fehér Kft. 5900 Orosháza, Szőlő krt. 9., 2.) Mega-Sped 
Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118., valamint a 3.) DÉLÚT Építő és Bányászati 
Kft. 6750 Algyő. Kastélykert u. 171. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy - a Belügyminisztérium önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című projekthez kapcsolódóan - 
ajánlattételi felhívást tegyen közzé az Iskola utca burkolatfelújítása kivitelezői 
feladatainak ellátására, három gazdasági szereplő részére a határozat-tervezet 
szerint. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2021. (VIII.11.) határozata 
Ajánlattételi felhívás az Iskola utca burkolatfelújítása kivitelezési feladatainak 
ellátására 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 

Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása című projekthez kapcsolódóan - 
ajánlattételi felhívást tesz közzé az Iskola utca burkolatfelújítása 
kivitelezői feladatainak ellátására. 

2.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

1.) Fehér & Fehér Kft. 
5900 Orosháza, Szőlő krt. 9. 
E-mail: feherkft@index.hu 
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2.) Mega-Sped Kft. 
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
E-mail: megasped@megasped.hu 

3.) DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 171. 
E-mail: delut@delut.hu 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

3.) Ajánlattételi felhívás a 475/28 hrsz-ú földút szilárd burkolattal történő 
ellátásával kapcsolatos kivitelezői feladatokra 

 
Pénzváltó István polgármester: A 475 hrsz-mal kezdődő 11 db önkormányzati 
építési telkekből már 7 telek értékesítésre került és a megmaradt 4 telekre is van 
érdeklődő.  

Véleménye szerint a telkek árából és önerőből az út szilárd burkolattal történő 
ellátása megvalósítható lenne. Előzetes számítások szerint a beruházás körülbelül 
32 millió forint összegbe kerül. 

Javasolja a képviselő-testületnek a 475/28 hrsz-ú földút szilárd burkolattal történő 
ellátásával kapcsolatban a kivitelezői feladatok ellátására ajánlattételi felhívás 
megküldését a következő három gazdasági szereplő részére: 1.) Fehér&Fehér Kft. 
5900 Orosháza, Szőlő krt. 9., 2.) Mega-Sped Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 
118., valamint a 3.) DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 6750 Algyő. Kastélykert u. 171.  

Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a legalacsonyabb 
ajánlatot adó gazdasági szereplővel a szerződést megkösse. Javasolja továbbá, 
hogy a képviselő-testület a szilárd burkolatú út kialakításához 32 millió forint 
pénzösszeget biztosítson az általános tartalék terhére. A kérdést a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslatot 
támogatta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. 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 
184/2021. (VIII.11.) határozata 
Ajánlattételi felhívás a 475/28 hrsz-ú földút szilárd burkolattal történő ellátásával 
kapcsolatos kivitelezői feladatokra 

H A T Á R O Z A T  

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlattételi 
felhívást tesz közzé a 475/28 hrsz-ú földút szilárd burkolattal 
történő ellátásával kapcsolatos kivitelezői feladatokra. 
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2.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

1.) Fehér & Fehér Kft. 
5900 Orosháza, Szőlő krt. 9. 
E-mail: feherkft@index.hu 

2.) Mega-Sped Kft. 
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
E-mail: megasped@megasped.hu 

3.) DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 171. 
E-mail: delut@delut.hu 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – 32 millió 
forint keretösszegen belül - hogy a beérkezett ajánlatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkösse a szerződést. 

4.) A Képviselő-testület a földút szilárd burkolattal történő ellátásához 
szükséges pénzösszeget az általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
4.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 2021. évi 

igénylése 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 8. pont alapján, az elmúlt évhez 
hasonlóan ebben az évben is lehetőség van szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére. A pályázaton keménylombos tűzifát 
igényelnénk, melyhez 233.680,- Ft önerő szükséges. A szociális célú tűzifában 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem lehet kérni. Javasolja a pályázat benyújtását 
kemény tűzifa vásárlásra. A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a pályázat 
benyújtását szociális tűzifa vásárlására. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 8. pont alapján 
a Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra igény benyújtását. 
Javasolja, hogy a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit – 
legkésőbb a tüzelő anyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – 
rendeletben szabályozza, valamint hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. Javasolja, hogy keményfa esetén 233.680,- Ft önerőt 
biztosítson az általános tartalék terhére. 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: 

 

mailto:delut@delut.hu
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2021. (VIII.11.) határozata 
Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 
8. pont alapján a Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó 
támogatásra igényt nyújt be. 

1.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 
2021. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelő anyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben 
szabályozza. 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

3.) A Képviselő-testület keményfa esetén 233.680,- Ft önerőt biztosít 
az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
5.) Kecskeméti Járás Egészségterve 2021-2026 dokumentum jóváhagyása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a Kecskeméti Járás 
Egészségtervét és a hozzá kapcsolódó határozat-terveztet megkapták. Szóbeli 
kiegészítéssel nem kíván élni.  

Javasolja a - Kecskemét Megyei Jogú Város által elkészített - „A Kecskeméti Járás 
Egészségterve 2021-2026” című dokumentum jóváhagyását. 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 
186/2021. (VIII.11.) határozata 
„A Kecskeméti Járás Egészségterve 2021-2026” dokumentum jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Kecskemét 
Megyei Jogú Város által elkészített - „A Kecskeméti Járás 
Egészségterve 2021-2026” című dokumentumot jóváhagyja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
6.) Magyar Falu Program „Önkormányzati járda építés/felújítás 

anyagtámogatása” című pályázat 
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Pénzváltó István polgármester: A Magyar Falu Program keretében az 
önkormányzat pályázatot nyújtottunk be „Önkormányzati járda építés/felújítás 
anyagtámogatása” című pályázati kiírásra. A pályázaton 4.902.202,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert az önkormányzat. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére (ajánlattételi felhívás közzé tétele a kivitelezéshez 
szükséges anyagok beszerzésére, a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel szerződés megkötése). 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 
187/2021. (VIII.11.) határozata 
Magyar Falu Program „Önkormányzati járda építés/felújítás anyagtámogatása” című 
pályázat 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati járda 
építés/felújítás anyagtámogatása” című pályázati kiírásra 
pályázatot nyújtott be.  

2.) A MFP-BJA/2021. számú pályázaton az önkormányzat 
4.902.202,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére (ajánlattételi felhívás közzé tétele a 
kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzésére, a beérkezett 
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződés 
megkötése). 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

7.) Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázat 

 
Pénzváltó István polgármester: Szintén a Magyar Falu Program keretében nyújtott 
be pályázatot az önkormányzat „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázati kiírásra. A pályázat 2.999.980,- Ft támogatásban részesült, melyből 
40 db urnaparcella kialakítását szeretnénk megoldani.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a 
kivitelezéssel kapcsolatos ajánlati felhívás közzétételére és a beérkezett ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
188/2021. (VIII.11.) határozata 
Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című 
pályázat 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázatot 
nyújtott be.  

2.) A MFP-ÖTIF/2021. számú pályázaton az önkormányzat – 40 db 
urnaparcella kialakítására - 2.999.980,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert.  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
ajánlattételi felhívást tegyen közzé a 40 db urnaparcella 
kialakítási munkálatainak elvégzésére és a beérkezett ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkösse a szerződést. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
8.) Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése” című pályázat 
 
Pénzváltó István polgármester: Szintén a Magyar Falu Program keretében nyújtott 
be pályázatot az önkormányzat az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” című pályázati kiírásra. A pályázaton 16.499.429,- Ft támogatást nyert, 
melyet a fogorvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére és környezet rendezésére 
fordítanánk.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a 
kivitelezéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás közzétételére és a beérkezett 
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére. 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 
189/2021. (VIII.11.) határozata 
Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című 
pályázat 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című pályázati kiírásra 
pályázatot nyújtott be.  
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2.) A MFP-ÖTIK/2021. számú pályázaton az önkormányzat – a 
fogorvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére és környezet 
rendezésére - 16.499.429,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert.  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
ajánlattételi felhívást tegyen közzé a fogorvosi rendelő felújítási, 
korszerűsítési munkálatainak elvégzésére és a beérkezett 
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkösse a 
szerződést. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
9.) Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése–2021” című pályázat 
 
Pénzváltó István polgármester: A Magyar Falu Program keretében pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat „Kommunális eszköz beszerzése-2021” című pályázati 
kiírásra. A MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázaton két tengelyes, három oldalra 
billenő pótkocsi, ágaprító gép és betonkeverő beszerzésére pályáztunk és 
7.039.570,- Ft támogatásban részesültünk.  

Javasolja a képviselő-testületen, hogy hatalmazza fel a polgármestert a kommunális 
eszközök beszerzésével kapcsolatos ajánlattételi felhívás közzétételére és a 
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés 
megkötésére. 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 
190/2021. (VIII.11.) Kt. határozata 
Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése–2021” című pályázat 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Falu Program keretében meghirdetett „Kommunális eszköz 
beszerzése-2021” című pályázati kiírásra benyújtott pályázata 
támogatásban részesült.  

2.) a MFP-KOEB/2021. számú pályázaton az önkormányzat - két 
tengelyes, három oldalra billenő pótkocsira, ágaprító gépre és 
betonkeverőre – 7.039.570,- Ft támogatást nyert. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
ajánlattételi felhívást tegyen közzé a kommunális eszközök - két 
tengelyes, három oldalra billenő pótkocsi és ágaprító gép – 
beszerzésére és a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 
ajánlatot adóval megkösse a szerződést. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
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10.) A 0141/45 hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérletének 
meghosszabbítása 

 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezet 
benyújtotta kérelmét a 0141/45 hrsz-ú önkormányzati terület haszonbérleti 
szerződésének meghosszabbítására. Az elmúlt évben a szerződést egy éves 
időtartamra kötöttük és 1.500 Ft/AK mértékben lett megállapítva a haszonbérleti díj. 
Javasolja ebben az ében is fenti feltételekkel a szerződés meghosszabbítását. A 
kérdést a pénzügyi bizottsági megtárgyalta. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
szerződés meghosszabbítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
tulajdonában lévő 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha nagyságú, 346,64 AK értékű szántó 
művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe adja a Nyárlőrinci Mezőgazdasági 
Szövetkezetnek, melynek székhelye 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 14. Javasolja, hogy a 
haszonbérleti díjat 2021. október 1-től - 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakra 
1.500 Ft/AK mértékben állapíts meg. 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 
191/2021. (VIII.11.) Kt. határozata 
A 0141/45 hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérletének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha 
nagyságú, 346,64 AK értékű szántó művelési ágú területet továbbra 
is haszonbérbe adja a Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezetnek, 
melynek székhelye 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 14.  

A Képviselő-testület a haszonbérleti díjat 2021. október 1-től - 2022. 
szeptember 30-ig terjedő időszakra 1.500 Ft/AK mértékben állapítja 
meg.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
11.) A 0141/44 hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérletének 

meghosszabbítása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Tormási Sándor Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám 
alatti lakos kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz az 0141/44 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására.  
Az ingatlan 57,28 AK értékű szántó, melyre javasolja a bérleti díj 1.500 Ft/AK 
értékben történő megállapítását és a szerződés egy éves időtartamra történő 
meghosszabbítását. Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
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Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
tulajdonában lévő 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha nagyságú, 57,28 AK értékű szántó 
művelési ágú területet továbbra is haszonbérbe adja Tormási Sándor 6032 
Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám alatti lakosnak. Javasolja, hogy a haszonbérleti díjat 
2021. október 1-től - 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakra 1.500 Ft/AK 
mértékben állapítsa meg.  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 
192/2021. (VIII.11.) Kt. határozata 
A 0141/44 hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérletének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha 
nagyságú, 57,28 AK értékű szántó művelési ágú területet továbbra is 
haszonbérbe adja Tormási Sándor 6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. 
szám alatti lakosnak.  

A Képviselő-testület a haszonbérleti díjat 2021. október 1-től - 2022. 
szeptember 30-ig terjedő időszakra 1.500 Ft/AK mértékben állapítja 
meg. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 

 
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 


