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

10-én 17 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, 

Hajagos Antal, Vas Ildikó, Túri István és Balogh Viktor képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Szakácsné Marsa Edina jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető főtanácsos. 
 
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.) A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

2.) A díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat településrendezési terv módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának 2022. évi belső ellenőrzési 
terve 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

5.) Nyárlőrinci Sportpálya elnevezése Faragó Mihályról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Zárt ülés 
Nyárlőrinc Község Díszpolgára címre való előterjesztés 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Egyebek 
1.) Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való részesítése 

Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina 
2.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
3.) Csontvelő-Transplantáció Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
4.) Ajánlatkérés az Iskola utca és a 475/28 hrsz-ú út felújításához 

kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2021. (XI.10.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

2.) A díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat településrendezési terv módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának 2022. évi belső ellenőrzési 
terve 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

5.) Nyárlőrinci Sportpálya elnevezése Faragó Mihályról 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Zárt ülés 
7.) Nyárlőrinc Község Díszpolgára címre való előterjesztés 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) Egyebek 
1.) Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való részesítése 

Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina 
2.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
3.) Csontvelő-Transplantáció Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
4.) Ajánlatkérés az Iskola utca és a 475/28 hrsz-ú út felújításához 

kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
1.) A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testületi tagok a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. A Belügyminisztérium a korábbi évekhez 
hasonlóan pályázatot írt ki a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához. A település 132 m3 támogatott tűzifában részesül, melyet a szociálisan 
rászoruló személyek természetbeni ellátás formájában - ellenszolgáltatás nélkül - 
vissza nem térítendő támogatásként a téli fűtéshez használhatnak fel. A támogatás 
feltételeiről az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia. A rendelet-tervezet alapján 
a támogatás odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak kell döntenie. 
A támogatás mértéke háztartásonként 2 m3. A rendelet-tervezetben az egy főre jutó 
havi jövedelem összeghatárai megemelésre kerülnének, családosok esetében 
59.850,- Ft-ra, egyedül álló esetében 82.650,- Ft-ra.  
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A kérdést az egészségügyi és szociális bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Hajagos Antal egészségügyi és szociális bizottság elnöke: A bizottság a 
szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2021. (XI.15.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 
 

*** 
 

(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

2.) A díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet 
 

Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testületi tagok a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. Az előző díszpolgári rendeletet 2000-ben 
alkotta meg a képviselő-testület. A rendelet felülvizsgálatára a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály szakmai 
segítségnyújtása alapján került sor.  

Az előző rendeletben szereplő juttatás összege - a mindenkori közalkalmazotti 
alapilletmény négyszerese – véleménye szerint már okafogyottá vált. A mostani 
rendeletben a cím adományozása mellett nettó 500 e/Ft jutalom illeti meg a 
kiválasztott személyt. 
 
Vas Ildikó képviselő: Véleménye szerint az összeg túlzás, ezzel elanyagiasítjuk 
magát a címet. Megítélése szerint ez inkább egy erkölcsi kitüntetés, mint anyagi. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A régebbi rendeletben is szerepel a díszpolgári 
cím mellett az anyagi juttatás. Más önkormányzatok rendeletei ennél jóval nagyobb 
összeget is tartalmaznak. Az erkölcsi rész maga a cím adományozása, de az új 
rendeletben is megmaradt az anyagi elismerés. 
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint, aki egy ilyen címet megérdemel, annak 
nyugodt lelkiismerettel adhatunk mellé pénzjutalmat is, jelen esetben a nettó 500 
e/Ft-ot. 

A díszpolgári címet a testület nem minden évben ítéli meg, eddig még csak egy 
ember kapta meg, dr. Szentjakabi Lázár István plébános úr 2000-ben. Úgy gondolja, 
hogy aki megkapja ezt a címet a hosszú évek alatt végzett munkájáért kapja. 
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Tormási Zoltán alpolgármester: Egyetért Túri István képviselővel. Az erkölcsi 
elismerés mellett az anyagi juttatást is fontosnak tartja. Véleménye szerint az összeg 
is megfelelő. 
 
Balogh Viktor képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy mi motiválja ennek a 
rendeletnek a mostani megalkotását. Van-e esetleg jelölt, akinek ebben az évben 
szeretnénk odaítélni ezt a címet. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Az előterjesztésben is szerepel, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztály előírta a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát– tehát nem csak 
ezt – egyrészt a jogszabályi hivatkozások miatt, másrészt ebben a rendeletben a 
juttatás összege sem volt méltó a címre. A polgármester úrral egyeztetve 
előterjesztésre kerül - zárt ülés keretében - a díszpolgári cím adományozása. 
 
Pénzváltó István polgármester: Igen van javaslat a kitüntető címre, melyet zárt ülés 
keretében tárgyalunk. Véleménye szerint a kettő – az erkölcsi és az anyagi elismerés 
– együtt teszi ki az „értéket”. 
 
Balogh Viktor képviselő: Egyet tud érteni a rendelet elfogadásával. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, az előterjesztés 
szerint a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet elfogadását. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2021. (XI.15.) számú rendelete a díszpolgári cím adományozásáról 
 

*** 
 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat településrendezési terv módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testületi tagok a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. Az előterjesztésből és a határozat-tervezetből 
is látszik, hogy négy módosításról van szó.  
 
Az előterjesztés a következő módosítást tartalmazza: A CS.B. Építő Kft. a 
településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte és kérte Nyárlőrinc 028/43 
hrsz-ú telkük bányaterületi besorolását majd annak véghasználatát követően inert 
hulladéklerakó kialakíthatóságát. 

Kérelmére a módosítás megtörtént, de a hatályba léptetett előírás, miszerint inert 
hulladéklerakó csak a bányászati tevékenység megszüntetésével alakítható jelenlegi 
vállalkozási tevékenységét akadályozza.  
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Kérelmezi a helyi szabályok olyan módosítását, hogy területének egy részén a 
bányászattól függetlenül legyen lehetőség inert hulladéklerakót létesíteni. Ennek 
érdekében kéri a helyi építési szabályzat módosítását. 

Az inert hulladék feldolgozásához a cég minden szakhatósági hozzájárulást 
beszerzett, ezek alapján kapták meg az engedélyt. 
 
Balogh Viktor képviselő: Meg van határozva, hogy mi lehet az inert hulladék? 
Úgy tudja, hogy például mart aszfalt nem lehet. 
 
Pénzváltó István polgármester: Az inert hulladék feldolgozását szigorúan 
szabályozzák és ellenőrzik is. Előírás például, hogy vízbázist nem veszélyeztethet. 
Az osztályozott, feldolgozott inert hulladék hasznosítását már pályázatokban is 
elfogadott költség tételként szerepeltetik.  
 
Túri István képviselő: Ezzel kapcsolatosan szeretné megkérdezni, hogy elérhető 
célnak látszik-e az, hogy a nyárlőrinci lakosok ingyen vigyék oda az építési 
hulladékot? 
 
Pénzváltó István polgármester: Igen, mindenképpen szeretne egy ilyen jellegű 
megállapodást, egyességet kötni a céggel, hogy a nyárlőrinci lakosok ingyen 
odavihessék az építési hulladékot. 
 
Az előterjesztés a következő módosítást tartalmazza: a lakóterületi tömbök végében 
lévő saroktelkek megoszthatósága. A módosítás érinti az Arany János és Alkotmány 
utcák közötti, az Úttörő és Május 1. utcák közötti, valamint a Május 1. és Béke utcák 
közötti saroktelkeket. Ezeket a nagy méretű telkeket meg lehetne osztani, és a 
tulajdonosok értékesíthetnék azokat.  
 
Balogh Viktor képviselő: Véleménye szerint így nagyon közel lesznek egymáshoz 
a házak, a szomszédok ennek biztos nem fognak örülni.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Egyetért a képviselő úr felvetésével. A 
megosztással a szomszédok közelebb kerülnek egymáshoz, és ez zavaró tényező 
lehet.  
 
Túri István képviselő: A megosztáshoz több tulajdonosnak is kell az eladási 
szándéka. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ez csak egy elvi lehetőség a tulajdonos dönti el, 
hogy kíván-e élni az értékesítés lehetőségével. 
 
Az előterjesztés a következő módosítást tartalmazza: az önkormányzat a temető 
bővítéséhez megvásárolta a temetővel határos telket. A településrendezési terv a 
határos telek egy részét tartalmazza temető bővítéseként, a fennmaradó terület 
védőzöldként jelenik meg a tervben. Szükséges az egész területet a temető 
részeként jelölni, a védelmi zöldterülettel együtt.  
 
Az előterjesztés a következő módosítást tartalmazza: a községközpont telkei 
településközponti vegyes területbe soroltak. A beépítettségi lehetőségek általános 
előírás szerint ebben a kategóriában maximum 80%, amely helyi építési 
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szabályzatban szigorítható. Nyárlőrinc esetében ez maximum 50%. Az 
Önkormányzat tervezett beruházásaként a Dózsa Gy. u. 30. szám alatt 
megvalósítandó konyha esetében a maximum 50%-os beépítettség kevésnek 
bizonyult. Indokolt a 328 hrsz-ú és a hasonló helyzetű telkek esetében az építési 
övezeti előírások - azaz a beépíthetőség - módosítása. A maximális beépíthetőség 
80%, javasolja a 80%-os beépíthetőség engedélyezését. 
 
Vas Ildikó képviselő: Ez a módosítás csak a 328 hrsz-ú telekre vonatkozna? 
 
Balogh Viktor képviselő: Természetesen haladni kell a korral, az igényeknek is 
meg kell felelni, de ne városiasodjon el, ne zsugorodjon össze a falu. Maradjon meg 
a falusias jellege. Szintén ezt szerette volna kérdezni, hogy akkor a központban lévő 
minden telekre vonatkozna a beépíthetőség módosítása? 
 
Pénzváltó István polgármester: Igen a község központjában lévő minden hasonló 
telekre vonatkozna. Ezen a területen jobbára közintézmények, üzletek találhatók, 
lakóház igen kevés.  
 
Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja a képviselő-testületnek az 
előterjesztés szerint a határozat-tervezet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen, és 2 (két) tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2021. (XI.10.) normatív határozata 
Nyárlőrinc Község Településrendezési tervének módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településfejlesztési és településrendezési feladatai keretében 
településrendezési eszközök módosítását kezdeményezi: 

a) telektulajdonos kérelmére inert hulladéklerakó 
elhelyezhetősége érdekében a 028/43 hrsz-ú telket, 

b) telektulajdonosok kérelmére a lakóterületi saroktelkek 
oszthatósága és beépíthetősége érdekében, 

c) önkormányzat temető bővítése érdekében tekintettel a 
már megvásárolt területre, 

d) településközponti építési övezetben a beépítettségi érték 
felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása 
tekintetében. 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti módosítások helyszíneit 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a településrendezési 
eszközök módosítása: 
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- tervezés munkarészeinek kérelmező bányatulajdonos 
költségviselése melletti megrendelésére, 

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet szerinti egyeztetést követően a 
módosítás jóváhagyásának előterjesztésére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

Határidő: értelemszerűen 
 
4.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának 2022. évi belső ellenőrzési 

terve 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó előterjesztést megkapták. A 2022-es évben a belső ellenőrzési terv 
végrehajtásához 15 revizori nap került betervezésre, melyből 3 nap az előre nem 
látható ellenőrzések végrehajtására lett meghatározva. Javasolja a 2022. évi belső 
ellenőrzési terv elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési 
szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak 
szerint a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadását. Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2021. (XI.10.) határozata 
Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi belső ellenőrzési terve 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 29. § (1) 
bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső 
ellenőrzési tervét. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
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Melléklet a 206/2021. (XI.10.) Kt. határozathoz 
 
 

 
*** 

 

Az 
ellenőrzend
ő intézmény 

neve 

Kockázat 
elemzés 

A tervezett 
ellenőrzés 

tárgya 

A tervezett 
ellenőrzés 

célja 

Ellen
őrzen

dő 
idősz

ak 

Ellenőrzés
i 

kapacitás 
szükségle

t 

Ellenőrzés 
típusa és 

módszerei 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Nyárlőrinc 
Község 
Kincskereső 
Óvoda és 
Bölcsőde  

A 
Kincskereső 
Óvoda és 
Bölcsőde 
gazdálkodás
ában 
kockázatot 
jelent a 
kötelezettsé
gvállalás 
esetleges 
gyakorlati 
hibái, az 
előirányzato
k esetleges 
túllépése, 
körültekintés 
hiányában, a 
fedezetlen 
kötelezettsé
gvállalás. 

A tevékenység 
során 
kötelezően 
vezetendő 
nyilvántartásai, 
naplók, 
bizonylatok.  

Annak 
feltárása, 
hogy az 
intézmény a 
jogszabályi 
előírásoknak 
megfelelően 
végzi-e a 
tevékenység 
bizonylati 
munkáját? 

2021. 5 nap Szabálysz
erűségi 
ellenőrzés. 

II negyed év 

Az 
Önkormányz
at kötelező 
feladatát 
képező 
belterületi 
utak 
fenntartása  

A belterületi 
utak 
fenntartása 
esetén, a 
kötelező 
naplóvezeté
s, 
elmulasztása
, a hiányos 
teljesítmény
ellenőrzés a 
pontatlan 
anyagelszá
molás, az 
adminisztráci
ós munka 
elhanyagolá
sa 
kockázatot 
jelent. 

A tevékenység 
során 
kötelezően 
vezetendő 
nyilvántartásai, 
naplók, 
bizonylatok 

Annak 
feltárása, 
hogy az 
önkormányz
at esetleg a 
vállalkozó a 
jogszabályi 
előírásoknak 
megfelelően 
végzi-e a 
tevékenység 
bizonylati 
munkáját? 

2019 
2020 
2021 
évek 

5 nap Szabálysz
erűségi 
ellenőrzés. 

II. negyedév 

Nyárlőrinc 
Polgármeste
ri Hivatal és 
a támogatott 
civil 
szervezetek  

Társadalmi 
szervezetek
nek nyújtott 
támogatások 
felhasználás
ának 
szabályszerű
sége. 

A támogatások 
felhasználásán
ak 
nyilvántartásai 
és bizonylatai. 

Az esetleges 
elszámolási 
hiányosságo
k feltárása. 

2021. 2 nap Szabálysz
erűségi 
ellenőrzés 

III. negyedév 

Előre nem 
tervezett 
ellenőrzés 

    3 nap   
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5.) Nyárlőrinci Sportpálya elnevezése Faragó Mihályról 
 
Pénzváltó István polgármester: Képviselő-testületi korábbi ülésén indítványként 
hangzott el, hogy a sportpályát Faragó Mihályról nevezzük el. Az elnevezést 
határozatba kell foglalni.  

Faragó Mihály több évtizeden át kiemelkedően végezte edzői és gondnoki munkáját. 
Egyedülálló személyisége, közösséget teremtő munkája meghatározó volt a 
település sportéletében. Javasolja Faragó Mihály tiszteletére a sportpálya Faragó 
Mihály Sporttelepre történő elnevezését. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
határozat-tervezet szerinti elfogadását. 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 
207/2021. (XI.10.) határozata 
Nyárlőrinci Sportpálya elnevezése Faragó Mihályról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyárlőrinci 
Sportpályát (cím: Nyárlőrinc, Rákóczi u. 19. hrsz: 64/6) - néhai 
Faragó Mihály tiszteletére - Faragó Mihály Sporttelepnek nevezi el.  

Faragó Mihály több évtizeden át kiemelkedően végezte – 
szabadidejében is - a nyárlőrinci labdarugó sportklubbal kapcsolatos 
edzői, és gondnoki munkáját. 

Egyedülálló személyisége, közösséget teremtő munkája 
meghatározó volt a település sportéletében. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina 

Határidő: értelemszerűen. 
 
 

Pénzváltó István polgármester: A nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el. 
 

 
 
A nyílt ülés 18,45 órakor folytatódik. 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Szakácsné Marsa Edina jegyzőt, hogy 
ismertesse a zárt ülés eredményét. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A zárt ülésen egy napirendi pont került 
megtárgyalásra a “Nyárlőrinc Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozása.  
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A képviselő-testület egy személy kitüntetéséről döntött. A kitüntetés előkészítésére a 
jegyző kapott megbízást. 
 
7.) Egyebek 
 
7.1.) Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való részesítése 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. tv. 225/H. § (1) bekezdése rendelkezik a főállású, illetve társadalmi 
megbízatású polgármester béréről, illetve díjazásáról. 

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi 
mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának 
hat havi összegét.  

A polgármester jutalmára az ügyrendi bizottság tesz javaslatot. Kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Pácsa József ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a polgármester 
jutalmazását megtárgyalta és három havi illetményének megfelelő összegre – bruttó 
1.645.500,- Ft – tesz javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Pénzváltó 
István polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellet, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2021. (XI.10.) határozata 
Pénzváltó István polgármester személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból 
nem zárja ki. 

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy Pénzváltó 
István főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként három havi 
illetményének megfelelő - bruttó 1.645.500,- Ft összegű - jutalomban részesítse. 
Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellet, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének1 
209/2021. (XI.10.) határozata 
Pénzváltó István főállású polgármester jutalomban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármestert ez évi munkájának elismeréseként 
három havi illetményének megfelelő - bruttó 1.645.500,- Ft összegű - 
jutalomban részesíti. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 
7.2.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A 2021. évi működési 
kiadásokhoz és a tűzoltószertár építésének befejezéséhez kértek 1.500 e/Ft 
támogatást. A kérelemben szereplő 1.500 e/Ft-ból 800 e/Ft már elfogadásra került a 
96/2021. (II.15.) határozattal. Most a fennmaradó 700 e/Ft-ról kell döntést hozni. 

A tűzoltó szertár épülete időközben már elkészült, a Falunapi ünnepség keretében 
átadásra is került. Minden szakmai fórumon elhangzik, hogy a Nyárlőrinc Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület milyen rövid idő alatt jutott el erre a magas színvonalra, 
kiemelkedő munkájukkal megyei szinten is komoly elismertséget szereztek. Úgy véli 
méltók a támogatásra.  

Javasolja az egyesület részére 700 e/Ft biztosítását az egyéb működési célú 
támogatások terhére. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 96/2021. 
(II.15.) határozat módosítását, oly módon, hogy a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület részére – a 2021. évi működési kiadásokhoz és a tűzoltószertár 
építésének befejezéséhez – 1.500 e/Ft támogatást biztosítson, mely összeget az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítsa és a fenti összeggel 2022. január 
31-ig számoljon el. 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 
210/2021. (XI.10.) határozata 
Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 
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H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2021. 
(II.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyárlőrinc 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére – a 2021. évi működési 
kiadásokhoz és a tűzoltószertár építésének befejezéséhez – 1.500 
e/Ft támogatást biztosít, mely összeget az egyéb működési célú 
támogatás terhére biztosítja.  

Az Egyesület a fenti összeggel 2022. január 31-ig elszámolási 
kötelezettséggel tartozik. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 

7.3.) Csontvelő-Transplantáció Alapítvány támogatása 
 
Pénzváltó István polgármester: A Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány 
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A nagy szegénységben élő 
családok súlyos beteg gyermekeinek a speciális étrend, gyógyszerek, higiéniai 
előírások anyagi fedezetének biztosításához kérnek támogatást. Javasolja 50 e/Ft 
odaítélését. 

Kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Csontvelő-
Transplantáció Alapítvány támogatását, a nagy szegénységben élő családok súlyos 
beteg gyermekeinek a speciális étrend, gyógyszerek, higiéniai előírások anyagi 
fedezetének biztosításához. Javasolja, hogy a támogatás mértéke 50 e/Ft, legyen, 
mely összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás terhére 
biztosítsa, és felhasználásáról 2022. január 31-ig számoljon el. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2021. (XI.10.) határozata 
Csontvelő-Transplantáció Alapítvány támogatása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Csontvelő-Transplantáció Alapítvány támogatásáról, a nagy 
szegénységben élő családok súlyos beteg gyermekeinek a speciális 
étrend, gyógyszerek, higiéniai előírások anyagi fedezetének 
biztosításához. 
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A képviselő-testület által nyújtott támogatás mértéke 50 e/Ft, mely 
összeget a Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítja, és felhasználásáról 2022. január 31-ig köteles 
elszámolni. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
7.4.) Ajánlatkérés az Iskola utca és a 475/28 hrsz-ú utak felújításához kapcsoló 

műszaki ellenőri feladatok ellátására 
 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat korábban már döntött az Iskola 
utca felújításáról, és az újonnan kialakított telkek mellett húzódó 475/28 hrsz-ú földút 
burkolattal történő ellátásáról. A munkálatok elvégzéséhez, a munkafolyamat 
ellenőrzéséhez műszaki ellenőr alkalmazására van szükség. 

Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerint a műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlatkérés elfogadását. 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2021. (XI.10.) határozata 
Ajánlat kérés az Iskola utca és a 475/28 hrsz-ú utak felújításához kapcsolódó 
műszak ellenőri feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlattételi 
felhívást tesz közzé az Iskola utca és a 475/28 hrsz-ú földút 
szilárd burkolattal történő ellátásághoz kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátására. 

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

1.) Celica 2004 Mérnöki szolgáltató Kft. 
6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 36/A 
E-mail: celica2004@t-email.hu 

2.) Földvári Ferenc építőmérnök 
6000 Kecskemét, Harsona u. 6/A. 
E-mail: foldvariferi@gmail.com 

3.) Szölgyén Péter műszaki ellenőr 
6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4. 

     E-mail: szolgyen64@gmail.com  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
megkösse a szerződést. 

4.) A Képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatok ellátásához 
szükséges pénzösszeget az általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Hozzászólás: 
 
Vas Ildikó: Szeretné megkérdezni, hogy az óvoda előtti parkban és a csobogóban 
mikor lesz víz, mert a parkban ebben az évben nagyon csúnya lett a fű, pedig az a 
terület előtte már nagyon szép volt. 
 
Pénzváltó István polgármester: Az óvoda felújítását követően sajnos még nem 
került rá sor. Mind a villany-, mind a vízvezetéket meg kell nézni, hogy melyikkel van 
a probléma. A csobogóval együtt az öntözőrendszert is igyekszünk működő képes 
állapotba hozni a jövő évben. 
 
Pácsa József: A parkokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a bolt előtti parkba is 
beállnak az autók és tönkre teszik ott is a füvet, ami még veszélyes is. 
 
Vas Ildikó: Sövénnyel kellene lezárni a parkrészt, akkor senki nem parkolna be.  
 
Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Horváth 
Ferencné házrészét 6 millió forintért sikerült megvásárolni, így teljes egészében az 
önkormányzat tulajdona. Elvégezzük a szükséges felújításokat, és akár szolgálati 
lakásként is lehet majd hasznosítani.  
 
Az Alkotmány utcai rendőr szolgálati lakásra szintén jelentkezett bérlő. Az ingatlan az 
önkormányzat tulajdonában van, de a bérlő kijelölése a rendőrség hatásköre. Abban 
az ingatlanban kicsit több a tenni való. Ajtó, ablakcsere, festés, villany- és fűtés 
rendszer áttekintése, fürdőszoba felújítása is esedékes. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
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