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Rendelet: 2/2022. – 3/2022. (II.21) Ör. 

Határozatok: 10/2022. – 19/2022. Kt. hat. 
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N y á r l ő r i n c , 2022. február 15. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-

én 17,30 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, Túri 

István, Vas Ildikó, Hajagos Antal 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.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

3.) Településrendezési eszközök 205/2021. (XI.10.) és a 215/2021. (XII.2.) 
Kt. határozatokkal kezdeményezett módosításával kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

4.) Bácsvíz Zrt 2022-2036. közötti gördülő fejlesztési tervének elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Himalája Blue Kft. temetkezési szolgáltató 2021. évi beszámolójának 
elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Pénzváltó István polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) A 475/35 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9)  Egyebek 
1.) Tornacsarnok felújítására meghozott határozat módosítása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2022. évi 
országgyűlési képviselők választásához és az országos 
népszavazáshoz  
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
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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 
10/2022. (II.15.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

3.) Településrendezési eszközök 205/2021. (XI.10.) és a 215/2021. (XII.2.) 
Kt. határozatokkal kezdeményezett módosításával kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

4.) Bácsvíz Zrt 2022-2036. közötti gördülő fejlesztési tervének elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

6.) Himalája Blue Kft. temetkezési szolgáltató 2021. évi beszámolójának 
elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

7.) Pénzváltó István polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

8.) A 475/35 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

9)  Egyebek 
1.) Tornacsarnok felújítására meghozott határozat módosítása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
2.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2022. évi 

országgyűlési képviselők választásához és az országos 
népszavazáshoz  
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. A költségvetés az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és 
kiadásainak összeségéről szól. Tartalmazza a tavalyi évben fel nem használt 
pénzeszközöket is, például az elnyert pályázatokra megkapott pénzösszegek. 
Szerepel a költségvetésben a kötelezően a béremelésre fordítandó összeg, valamint 
a köztisztviselők béremelése az illetményalap növekedésével ez 15 %-os emelést 
jelent, amit saját bevételből kell biztosítani. Továbbá a polgármesterek béremelését 
is tartalmazza, amely központilag lefinanszírozásra került. Pozitívan befolyásolja a 
költségvetésünket, hogy emelkedett a bölcsődei ellátás központi finanszírozása is. 
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy emelkedett az önkormányzat 
adóerőképessége, mely jelenleg 50%. Ennek ott van szerepe, ha a pályázathoz saját 
erőt kell biztosítani, mert nagyobb összegű saját erőt kell biztosítani. 

Az elmúlt évben több pályázatot is megnyert az önkormányzat, ilyen az Iskola utca 
felújítása, a zártkerti út és az előtte álló kereszt felújítása, urnaparcella kialakítása a 
temetőben, kommunális eszközök beszerzése, járda felújítása ezek a pénzeszközök 
szerepelnek a beruházási oldalon kiadásként.  

Az év végén a Belügyminisztérium 97 millió forintot biztosított az általános iskola 
felújítására, mely összeget az önkormányzat számlájára utalt. Amennyiben 
szükséges, az iskola felújításához valamennyi önerőt még biztosítani tudunk a 

Képviselő-testület döntése alapján. Tanyagondnoki gépjármű beszerzésére 15 millió 
forint van betervezve. Pályázati kiírás csak kisbuszra szól, amely a külterületi 
terepviszonyokra nem alkalmas, ezért saját erőből kívánjuk megvalósítani. A 
jelenlegi tanyagondnoki gépjármű elég rossz állapotban van. Új gépjárműre 
mindenképpen szüksége lesz a hivatalnak, mert a település működéséhez kell egy 
biztonságos autó.  

A közétkeztetés biztosításához szükséges konyha terveinek elkészítésére 12 millió 
forint került betervezésre, mely összeg valószínűleg a pályázatban elszámolható 
lesz. Az elmúlt héten a Magyar Állam tulajdonában lévő épület átadása az 
önkormányzat részére megtörtént. Remélhetőleg ebben az évben kiírásra kerül a 
konyha építésével kapcsolatos pályázat. Szintén a kiadási oldalon került 
betervezésre 2,5 millió forint a Művelődési Háznál légkondicionáló berendezés 
beszerelésére.  
 
A pénzügyi bizottság ülésén a 2022. évi költségvetés megtárgyalásra került. Kéri a 
pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A költségvetési rendelet-tervezet elfogadása előtt, 
az önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre várható fizetési 
kötelezettségéről szóló határozatot – mely az előterjesztés melléklete – a képviselő-
testületnek el kell fogadnia. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezzel kapcsolatosan kéri a pénzügyi bizottság 
állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
önkormányzat költségvetési évet követő három évre várható fizetési 
kötelezettségéről szóló határozat elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a testületi tagoknak több kérdése 
nincsen, javasolja a képviselő-testületnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez 
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 
alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegének az elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
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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 
11/2022. (II.15.) határozata 
Az Önkormányzat vártható fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három 
évre 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 
rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak 
szerint fogadja el (e/Ft-ban):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 

Pénzváltó István polgármester: Mielőtt a 2022. évi költségvetési rendelet 
szavazásra kerülne, kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az Önkormányzat 
2022. évi költségvetését elfogadásra javasolta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 
elfogadását. 
 

Megnevezés 
Tárgyév 

2022. 
2023. 2024. 2025. 

Helyi adók 225.500 226.000 226.000 226.000 

Tulajdonosi bevételek 5.400 5.400 6.000 6.000 

Díjak, pótlékok, bírságok, 
települési adók 300 300 300 300 

Saját bevételek 231.200 231.700 232.300 232.300 

Saját bevételek 50%-a 115.600 115.850 116.150 116.150 
Hitelből eredő fizetési 
kötelezettség 

    tőke 11.112 11.112 11.112 11.112 

kamat 5.600 5.600 5.600 5.600 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
 

*** 
 

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

2.) A helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadása 

Pénzváltó István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért 
felelős államtitkára által kiadott, a megyei Kormányhivatalokra vonatkozó 2021. évi 
ellenőrzési munkaterv alapján került sor a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletével kapcsolatos közművelődési rendeletek felülvizsgálatára. A 
Kormányhivatal megvizsgálta a helyi önkormányzatok feladatellátási és rendelet 
alkotási kötelezettségének teljesítését. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat közművelődési rendelete 2018-ban keletkezett. A 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya az ellenőrzési programja szerint megvizsgálta a helyi önkormányzatok így 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat közművelődésről szóló rendeletét is. Szakmai 
segítségnyújtás keretében kifejtette a hiányosságokat és a jogszabálysértésekről 
kialakította a véleményét. Az új rendelet megalkotására a törvényességi felhívásában 
foglalt jogszabálysértések megszüntetése miatt került sor. 

A rendelet-tervezet tartalmának rövid ismertetése. A bevezető rész a jogszabályi 
hivatkozást tartalmazza. A rendelet célja a lakosság művelődési és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével a közművelődési feladatok ellátásának módja 
és a finanszírozás lehetőségei. Alapelve, hogy minden állampolgárnak joga van a 
kulturális örökségünk megismeréséhez és biztosítani kell az esélyegyenlőséget. A 
rendelet-tervezet hatálya a közösségi színtérre terjed ki, közművelődési 
tevékenységben részt vevőkre, akik igénybe veszik a szolgáltatást. 

Minden önkormányzatnak kötelező a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
helyszín biztosítani. Nálunk színtér van, mert nem önálló intézmény. 
Lakosságszámtól függően még egy alapszolgáltatást vállalni kell. 

A helyi adottságokat figyelembevéve hagyományos kulturális értékek átörökítése és 
annak feltételeinek biztosítása alapszolgáltatást vállaltuk. (pl: helytörténeti 
gyűjtemények kiállítások bemutatása, értéktár bizottsággal kapcsolatos 
együttműködés, helyi ünnepek megszervezése) 

A feladatot az önkormányzat önállóan látja el, nem társulás keretében, közösségi 
színteret biztosít az alábbi ingatlanok bevonásával, Művelődési ház, sportcsarnok, 
Faragó Mihály Sporttelep. A feladatra nincs önálló intézménye kormányzati funkción 
látja el a polgármesteri hivatal.  
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Együttműködik közművelődési intézménnyel, egyházakkal civil szervezetekkel. A 
feladatellátás mértékénél ki szeretném emelni a nemzeti ünnepek helyi 
megszervezését, valamint a hagyományokat felidéző helyi rendezvényeket, évente 
ismétlődően falunap, szüreti felvonulás, falukarácsony. 

Feladatok finanszírozása az éves költségvetésbe kerül megtervezésre. A bevételek 
támogatásból, saját forrásból, és pályázati forrásból tevődnek össze. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya a törvényességi felhívásában kérte a Képviselő-testületet, hogy 
a felhívást tűzze napirendjére, és az új közművelődési rendelet megalkotásával 
szüntesse meg a jogszabálysértéseket. 
A fentiekre tekintettel kéri a képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását, és a 
7/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a helyi közművelődésről szóló rendelet-tervezet elfogadását. 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 

3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelete 

A helyi közművelődésről 

 
*** 

 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.) Településrendezési eszközök 205/2021. (XI.10.) és a 215/2021. (XII.2.) Kt. 

határozatokkal kezdeményezett módosításával kapcsolatos döntések 
 
Pénzváltó István polgármester: A településrendezési terv módosításával 
kapcsolatosan a környezeti vizsgálat szükségessége kérdésében megkerestük az 
illetékes hatóságokat. A beérkezett vélemények alapján a környezetvédelmi eljárás 
lefolytatását nem tartják szükségesnek. A partneri egyeztetés során más vélemény, 
kifogás nem érkezett.  

A képviselő-testületnek egyrészt döntést kell hoznia, hogy a környezet védelméért 
felelős szervek állásfoglalása alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 
indokoltnak. Másrészt a Képviselő-testület a partneri egyeztetést lezárja, mert a 
partneri egyeztetés során más vélemény, kifogás nem érkezett.  
 

Kéri a határozat-tervezetben foglaltak elfogadását. 
 
Balogh Viktor képviselő: Az inert hulladéklerakóval kapcsolatos aggályát most is 
fenntartja. 
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Pénzváltó István polgármester: Egyedül ennek a cégnek van környezeti 
hatásvizsgálati tanulmánya.  
 
Túri István képviselő: Azért, mert nekik van, az önkormányzat még kérhet egy 
független szakértői véleményt. 
 
Balogh Viktor képviselő: Kezdeményezné, hogy akkor ezt a tanulmányt kérni 
kellene, hiszen mégis csak egy hulladék lerakóról beszélünk.  
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben ezt a tanulmányt megkérjük, azt az 
önkormányzatnak kell fizetni és időben is sokat jelent. Ez valóban egy hulladék 
lerakó lesz, de ennek megvannak az előírásai, erről szól a környezeti hatásvizsgálat, 
amit a cég megcsináltatott.  
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint egy megfelelő kontroll mechanizmust 
kell kitalálni arra, hogy a lerakó a jogszabályoknak megfelelően működjön.  
 
Pénzváltó István polgármester: Ez a vállalkozás szigorú szakhatósági ellenőrzés 
alatt fog állni. 
 
Túri István képviselő: Ha most szakvéleményt készíttetünk, lassítjuk a többi 
módosítás hatályba lépését. Az első alkalommal kellett volna bekérni a tanulmányt. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amikor a testület legelőször döntött ebben a 
kérdésben, a kérelemmel együtt a környezeti hatásvizsgálatot is benyújtotta a cég. 
Most is meg lehet tekinteni a hivatalban. Az inert hulladékot már nagyon sok helyen 
használják. Például bányák visszatöltéséhez, útépítéseknél. Most már a 
pályázatokban is szerepel, hogy útfelújításoknál lehet használni inert hulladékot.  
 
Balogh Viktor képviselő: Mint helyi lakos, vadász, természet szertő ember 
kifogásolja, hogy egy ilyen lerakó van a lakóhelye közelében.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Az előzőekben és most is annyi az aggálya, hogy 
túl közel van az ivóvíz kutakhoz, de miután az első körben már igent mondtunk, 
véleménye szerint nem most kell az aggályokat felvetni. Ha a hatóságok jóváhagyták 
és kiadták rá az engedélyt a képviselő-testület is jóváhagyhatja. 
 
Hajagos Antal képviselő: Ez egy olyan üzem, ahol az újrahasznosítható anyagokat 
feldolgozzák, majd eladják és elszállítják, tehát tárolás nem folyik.  
 
Túri István képviselő: Ha jobban belegondolunk, akkor ezzel nem terheli az ember 
a környezetét, hanem amit lehet feldolgoznak és újra hasznosítanak. Nyilván való, 
hogy az üzemeltetésre nagyon oda kell figyelni.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a határozat-
tervezet szerint a településrendezési eszközök módosításának elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2022. (II.15.) normatív határozata 
Településrendezési eszközök 205/2021. (XI.10.) és a 215/2021. (XII.2.) 
határozatokkal kezdeményezett módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy a településrendezési eszközök tárgyi 
módosításához az egyes tervek és programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. § alapján -
figyelembe véve a környezet védelméért felelős szervek 
állásfoglalásait - a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 
indokoltnak. 

 
2.) a) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Eljr.) 42. § (1) bekezdése alapján 
településrendezési eszközök tárgyi módosítása partneri 
egyeztetését lezárja. 

b) A Képviselő-testület felkéri Polgármestert jelen határozat 
közzétételét követően a partneri egyeztetési munkarészek 
alátámasztó munkarészekkel való kiegészítésével az 
Eljr.42.§ (2) bekezdés szerinti végső szakmai vélemény 
megkérésére és azt követően a jóváhagyás előterjesztésére. 

 
3.) a.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország és kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés 
alapján a 042/15-16 hrsz-ú telkek beépítésre szánt területi 
kijelölése szempontjait mérlegelte és a beépítésre szánt 
területi kijelölésével kapcsolatban a következőket állapította 
meg: 

- az új beépítésre szánt területnek nem kell csatlakozni a 
meglévő települési területhez, 

- az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a 
különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, 

- települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek 
megfelelő beépítetlen vagy barnamezős terület. 

b.) Felkéri polgármestert, hogy a településrendezési eszközök 
módosítása egyeztetési eljárásában az a.) pont szerinti 
álláspont érvényesítésére. 
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4.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök tárgyi módosításával 
kapcsolatosan az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja 
szerint az alábbiakat igazoló döntést hozza: 
A község beépítésre szánt területén belül nincs olyan terület, 
amely a 042/15-16 hrsz-ú telkek beépítésre szánt területi 
kijelölését indokló turisztikai fejlesztés céljának megfelelne. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

4.) Bácsvíz Zrt 2022-2036. közötti gördülő fejlesztési tervének elfogadása 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az anyagot megkapták. A Bácsvíz 
Zrt-nek a Közműhivatal részére minden évben el kell készíteni az elkövetkező évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. A tervet az önkormányzatnak jóvá kell hagynia.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Bácsvíz Zrt. 2022-2036. közötti időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervének – amely Nyárlőrinc közműves 
ivóvízellátásával, szennyvízelvezetésével és tisztításával kapcsolatos – 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 
13/2022. (II.15.) határozata 
Bácsvíz Zrt 2022-2036. közötti gördülő fejlesztési tervének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt. 
2022-2036. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét – 
amely Nyárlőrinc közműves ivóvízellátásával, 
szennyvízelvezetésével és tisztításával kapcsolatos - elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
5.) Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről 
 
Pénzváltó István polgármester: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Társulás 
megküldte 2021. évi beszámolóját. A tavalyi év leglényegesebb változása a szelektív 
hulladékgyűjtés megreformálása. Pályázat útján szelektív hulladékgyűjtő 
edényzeteket sikerült beszerezni. Nyárlőrinc településre már kiosztásra került az 
edényzet, és a lakosság is megkapta. 
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Szintén ennek a pályázatnak a keretében történt a jármű beszerzés, valamint olyan 
eszközök beszerzés, mely az újrahasznosítható hulladékot préselt anyaggá állítja 
össze. Ilyen anyagot szállítanak például a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft-
be is. Reméljük, hogy ezekkel a szelektív gyűjtőedényekkel kulturáltabb lesz a 
hulladékgyűjtés.  

Nyárlőrincen a szennyvíztelep mellett lévő szelektív hulladékgyűjtő edényzetek – az 
üveggyűjtő kivételével – megszüntetésre kerülnek. Az üveggyűjtő edényzet bekerül a 
mázsaház területére és nyitvatartási időben lehet majd az üveget – síküveg és 
autóüveg kivételével – behozni. A többi szelektív hulladékot pedig bele lehet tenni a 
szelektív hulladékgyűjtő edénybe, amit a ház elől elvisznek.  

A külterületi szemétszállítás eddig úgy néz ki, hogy bevált. Amennyiben megérkezik 
a pályázaton nyert pótkocsi, külterületen is szeretnénk lomtalanítást végezni, nehogy 
az út mellé vagy az erdőbe kerüljön ki a háztartási hulladék. 
 
Vas Ildikó képviselő: A cégek kapnak-e szelektív hulladékgyűjtő edényzetet, mert 
eddig csak a lakosság körébe osztottak.  
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Úgy tájékoztattak bennünket, hogy első körben 
csak a lakosság kap szelektív gyűjtőedényzetet. 
 
Balogh Viktor képviselő: Ha jól értette csak az üveggyűjtő edényzet kerül be a 
mázsaházhoz. Szeretné megkérdezni, hogy a nyitvatartás 8-16 között lesz-e, mert 
ezt aggályosnak tartja. 
 
Pénzváltó István polgármester: Munkaidő után senkit nem lehet kötelezni, hogy 
túlórázzon. Mindenki próbálja megoldani, hogy nyitvatartási időben menjen.  
 
Pácsa József képviselő: Véleménye szerint olyan sok üveg nem gyűlik össze egy 
háztartásban, hogy minden nap ki kelljen vinni az üveggyűjtő konténerhez.  
 
Túri István képviselő: Ezt a problémát ki lehetne küszöbölni, ha felszerelnénk egy 
kamerát a mázsaház területére, mely nyomon tudja követni, hogy ki, mikor és milyen 
hulladékot visz a konténerhez. Így nem is kellene senkit alkalmazni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezen az ingatlanon az önkormányzat nagy értékű 
gépeket tart, illetve a szociális tűzifa is ide kerül elhelyezésre. Miklós Zoltánéknál 
lévő lakókonténert is szeretnénk áthozatni erre a területre. Az ingatlan körbe lesz 
kerítve, már készül hozzá az úszókapu és természetesen zárható lesz a telep. Van-e 
esetleg javaslat másik helyre, amely kulturált, nem zavar senkit és figyelemmel 
kísérhető. 
 
Túri István képviselő: Másik megoldás véleménye szerint, hogy a kerítésben 
csinálni egy beugró részt, ahová a konténer kerül, így bárki, bármikor elhelyezheti a 
szelektív hulladékot. Természetesen ezt is kamera figyelné. Így nem kell plusz egy 
személy és az ingatlant le lehet zárni. 
 
Balogh Viktor képviselő: Támogatja ezt a megoldást. 
 
Vas Ildikó képviselő: Véleménye szerint is ez járható út. 
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Tormási Zoltán alpolgármester: Ehhez kapcsolódóan szeretné jelezni, hogy a 
múltkori nagy szélvihar alkalmával a Kisfái szeméttelepről rengeteg szemetet szétfújt 
a szél, egészen a Könyves-dűlőig. Legalább száz hektáron borzalmas állapot 
uralkodott. Ezzel tenni kell valamit. 
 
Pénzváltó István polgármester: Jelezni fogjuk a problémát a DTKH. felé, hogy az itt 
lévő mezőgazdasági területeket beterítette a szemét. 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja a képviselő-testületnek a 
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló 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 
14/2022. (II.15.) határozata 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolóját Pénzváltó István 
polgármester előterjesztése alapján elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
6.) Himalája Blue Kft. temetkezési szolgáltató 2021. évi beszámolójának 

elfogadása 
 
Pénzváltó István polgármester: A testületi tagok a temetkezési szolgáltató 2021. 
évi beszámolóját megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.  
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja a képviselő-testületnek a Himalája 
Blue Kft. – temetkezési szolgáltató – a köztemető kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés útján történő üzemeltetéséről szóló 2021. évre vonatkozó beszámolójának 
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 
15/2022. (II.15.) határozata 
Himalája Blue Kft. - temetkezési szolgáltató - 2021. évi beszámolójának elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Himalája 
Blue Kft. – temetkezési szolgáltató – a köztemető kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés útján történő üzemeltetéséről szóló 2021. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 

7.) Pénzváltó István polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 
Pénzváltó István polgármester: A polgármester szabadság ütemezését a 
képviselő-testületnek kell jóváhagyni minden év február 28-áig. A képviselő-testület 
tagjai a határozat-terveztet megkapták, szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja a képviselő-testületnek a 
határozat-tervezet szerint a polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyását. 
Felelős: 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 
16/2022. (II.15.) határozata 
Pénzváltó István polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása  
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármester 2021. évben igénybe nem vett 
szabadságát 7 napban állapítja meg, a jegyző által vezetett 
nyilvántartás alapján. 

2.) Pénzváltó István főállású polgármester részére 2022. évben 

megállapított 46 nap szabadság ütemezését - a Kttv. 225/C. § (1) 

bekezdése alapján - az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

2022. február 28. – március 4 napig    5 nap 

2022. március  16-17 napig     2 nap 

2022. április 11-22 napig     6 nap 

2022. május 23-27 napig     5 nap 

2022. július  18-29 napig   10 nap 

2022. augusztus 15-19 napig     5 nap 

2022. november     2-4 napig     3 nap 

2022. december 12-23 napig   10 nap. 

Felelős a nyilvántartásért: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 
8.) A 475/35 hrsz-ú építési telek értékesítése 
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Pénzváltó István polgármester: Börönte László, Kecskemét, Zsigmond Ferenc u. 
81. szám alatti lakos telekvásárlási szándékát fejezte ki az önkormányzat 
tulajdonában lévő 475/34, és 475/35 helyrajzi számú területekre. 
 
A szerződés elkészítése során derült ki, hogy a 475/35 hrsz-ú ingatlanra Kecskemét 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 32778/2006. számú határozatával 50 
méter sugarú körben védelmi övezetet jelölt ki, és erre a védelmi övezetre építési 
tilalmat rendelt el.  A tilalom elrendelésére a telek melletti üzemanyagtöltő állomás 
építése miatt került sor. A határozat szerint „A kijelölt építési tilalomban és a védelmi 
övezetben nem lehet és oda a későbbiekben sem építhető a védelmi övezetre 
vonatkozó tilalom feloldásáig lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, 
szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő 
légszennyező források működésével összefüggő építmény.” 
Ezt és a mellette lévő ingatlant szerette volna megvásárolni Börönte László. A vételi 
szándékát fenntartja mindkét telekre, de a beépítési tilalom alá eső területet 180 e/Ft 
+ Áfa áron vásárolná meg.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az ingatlan 
megtartását, közösségi célok megvalósítására. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
tulajdonában lévő 475/35 hrsz-ú ingatlant ne értékesítse, közösség formáló célok 
megvalósítására használja fel. 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 
17/2022. (II.15.) határozata 
A 475/35 hrsz-ú építési telek értékesítése 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy 
a tulajdonában lévő 475/35 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni, 
közösség formáló célok megvalósítására használja fel.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
9.) Egyebek 
 
9.1.) Tornacsarnok felújítására meghozott határozat módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt ülésen a képviselő-testület döntött a 
Tornacsarnok felújításához kapcsolódó pályázat benyújtásával kapcsolatban. A 
határozat módosítására azért van szükség, mert az ingatlan címét és helyrajzi 
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számát is fel kell tüntetni a határozaton, valamint a megpályázni kívánt összeget és 
az önerőt is módosítani kell. A korábban elfogadott testületi határozatban szereplő 
összegek módosításra kerültek a beadott árajánlatok alapján. 
 
Összességében így a felújítás költsége 34.207.276,- Ft, melyből az önkormányzat 
17.103.639,- Ft önerőt biztosít, a megpályázni kívánt összeg pedig 17.103.637,- Ft. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 7/2022. (I.20.) 
Kt. határozat módosítását. Javasolja, hogy a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi LC. törvény 3. melléklet 3.4. pontja szerinti, 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati 
kiírásra a Tornacsarnok – 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2., 477 hrsz. - felújítására 
pályázatot nyújtson be. A megvalósítandó projekt bekerülési költsége bruttó 
34.207.276,- Ft. A megpályázni kívánt összeg 17.103.637,- Ft, melyhez az 
önkormányzat 17.103.639,- Ft önerőt biztosít, amely a 2022. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül. 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 
18/2022. (II.15.) határozata 
Pályázat benyújtása a tornacsarnok felújítására 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2022. 
(I.20.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi LC. törvény 3. 
melléklet 3.4. pontja szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása című pályázati kiírásra a Tornacsarnok – 
6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2., 477 hrsz. - felújítására pályázatot nyújt 
be. 

A megvalósítandó projekt bekerülési költsége bruttó 34.207.276,- Ft. 

A megpályázni kívánt összeg 17.103.637,- Ft, melyhez az 
önkormányzat 17.103.639,- Ft önerőt biztosít, amely a 2022. évi 
költségvetésbe betervezésre kerül. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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9.2.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2022. évi 
országgyűlési képviselők választásához és az országos népszavazáshoz  

 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A Magyarország Köztársasági Elnöke a 2022. évi 
Országgyűlési Képviselők választását és az országos népszavazást 2022. április 3-
ára tűzte ki. A választáshoz lebonyolításához szükséges a szavazatszámláló 
bizottsági tagok megválasztása. A helyi választási iroda vezetőjének előterjesztése 
alapján a Képviselő-testület dönt a szavazatszámláló bizottsági tagok személyéről. 
Kérem az előterjesztésem alapján a határozat meghozatalát. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet elfogadását. Felelős: 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 
19/2022. (II.15.) határozata 
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2022. évi országgyűlési 
képviselők választásához és az országos népszavazáshoz 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
XXXVI. törvény (Ve.) 24. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője 
indítványára a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait települési 
szinten megválasztja: 

1.) Hári Ferenc Istvánné, Nyárlőrinc, Kossuth u. 11/A. 
2.) Horváth Tibor, Nyárlőrinc, Nyár u. 18. 
3.) Tóthné Nagy Ilona, Nyárlőrinc, Iskola u. 2. 
4.) Baloghné Farkas Erzsébet Nyárlőrinc, Tavasz u. 9. 
5.) Vargáné Bontovics Anna, Nyárlőrinc, Hangár utca 24.  
6.) Gyulai László, Nyárlőrinc, Tavasz u. 7. 
7.) Kecskés László, Nyárlőrinc, Kossuth L. u. 1/A. 
8.) Gubics Péter, Nyárlőrinc, Arany János u. 13. 
9.) Németh-Végh Mária, Nyárlőrinc, Kossuth L. u. 16/A. 
10.) Molnár József, Nyárlőrinc, Kossuth L. u. 9/A. 
11.) Kőrös Lajosné Nyárlőrinc, Nyár u. 9. 
12.) Zubor Sándorné Nyárlőrinc, Petőfi S. u. 24. 
13.) Pádárné Varga Mária Nyárlőrinc, Tavasz u. 26. 
14.) Hajagos Ágnes Nyárlőrinc, Nyár u. 14. 

 
A Ve. 33. § (4) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok 
választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra 
megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig 
tart.  

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: folyamatos 
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Hozzászólások: 
 
1.) Túri István: A konyha látványtervei nagyon szépek, a megvalósításával 
kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy klímaberendezés be van-e tervezve, mert 
tetőteret anélkül nem szabad kialakítani. 
 
Pénzváltó István polgármester: A gépészeti terveken még dolgoznak, de miután 
tetőteres lesz a konyha alapvető a klíma, sőt étellift is szerepel a terveken.  
 
2.) Vas Ildikó: Szeretné jelezni, hogy a múltkori nagy szélvihar alkalmával a Fő úton 
lévő nyárfák igen ijesztően dülöngéltek. Ki kellene őket vágni, mielőtt nagyobb 
problémát okoznak.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Sajnos ez nem új keletű probléma, több éve 
küzdünk azzal, hogy az öreg, korhadt nyárfákat kivágják. Egy nyári vihar esetén, 
amikor már lombozata van a fának még nagyobb az esély arra, hogy kidőljön. 
 
Pénzváltó István polgármester: Már több ízben jelzéssel éltünk a Közúti 
Igazgatóság felé, de akkor most újból jelezni fogjuk a problémát. 
 
3.) Balogh Viktor: A Vasút utcában nem régiben történt egy kutyás baleset. Ezzel 
kapcsolatban szeretné elmondani, hogy jelezték, hogy a kóborkutyák falkába 
verődve járnak a faluba, nem is egy helyen. Nyilvánvalóan ez gondatlan állattartás, 
de tenni kell ellene, mert ez a többi lakónak okoz problémát.  
 
Pénzváltó István polgármester: A kóbor kutyákkal kapcsolatban semmiféle jelzés 
nem érkezett sem hozzám, sem a hivatalhoz. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Szakácsné Marsa Edina 
 polgármester jegyző 


