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

szeptember 20-án 16,30 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Pácsa József, Túri István, Vas Ildikó 

és Balogh Viktor képviselők. 
 
Távol van: Tormási Zoltán és Hajagos Antal 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 (5) 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.) Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül 
helyezése 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

2.) A gyermekek intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

3.) A 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatához történő csatlakozás 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

4.) Magyar Állam víziközmű integrációs programhoz történő csatlakozás 
keretében Nyárlőrinc Község víziközmű vagyonának térítés mentes 
átadása a Magyar Állam részére 

       Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) A 81/2022. (VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása a 
0141/44 hrsz-ú terület haszonbérbeadásával kapcsolatban 
Előterjesztő. Pénzváltó István polgármester 

6.) A Bükkszéki Ifjúsági tábor 50/3000-ed tulajdonrészének értékesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2022. (IX.20.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 
 

1.) Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül 
helyezése 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

2.) A gyermekek intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

3.) A 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatához történő csatlakozás 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

4.) Magyar Állam víziközmű integrációs programhoz történő csatlakozás 
keretében Nyárlőrinc Község víziközmű vagyonának térítés mentes 
átadása a Magyar Állam részére  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) A 81/2022. (VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása a 
0141/44 hrsz-ú terület haszonbérbeadásával kapcsolatban 
Előterjesztő. Pénzváltó István polgármester 

6.) A Bükkszéki Ifjúsági tábor 50/3000-ed tulajdonrészének értékesítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

1.) Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül 
helyezése 

 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai 
megkapták. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szabályozza, hogy az 
önkormányzati rendeleteket időről-időre felül kell vizsgálni, és gondoskodni kell az 
elavult vagy szükségtelenné vált rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. Abban 
az esetben, ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell 
annak hatályon kívül helyezéséről.  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya célvizsgálat keretében felhívta a figyelmet a dereguláció 
elvégzésére. 

Mint az előterjesztésből is kitűnik, a dereguláció keretében a hatályban lévő 2021. 
december 31-ig megalkotott költségvetési rendeletek és azt módosító rendeletek, 
valamint 2020. december 31-ig a költségvetések végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendeletek kerülnek hatályon kívül helyezésre. Ezek a rendeletek végrehajtottá 
váltak. 

Kéri a képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a rendelet-tervezet elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2022. (IX.21.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek 

deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 
 
 

*** 
 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2.) A gyermekek intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosítása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai 
megkapták. Kiegészíti azzal, hogy mivel a gyermekétkeztetést a települési 
önkormányzat biztosítja, az intézményi térítési díjat is a települési önkormányzat 
állapítja meg. Annak ellenére, hogy drasztikus élelmiszer áremelkedés történt az 
elmúlt 1 évben, 2021-ben a térítési díjat nem lehetett megemelni a veszélyhelyzetre 
tekintettel. 2022. június 30. napjával ez a korlátozás megszűnt. 

A gyermekvédelmi törvény szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A 
szülőkre a nyersanyagköltség ruházható át, a rezsiköltséget az önkormányzat viseli. 

A rezsiköltséget az önkormányzat állami támogatásként visszakapja a gyermekek 
után. A rendelet-tervezetben a térítési díj emelés mértéke átlagosan 27 %. Az emelt 
összeget 2022. október 1-től kell alkalmazni. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet módosítás elfogadását. A kérdést a 
pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a rendelet 
módosítás elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a gyermekek intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosításának 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2022. (IX.21.) rendelete 

az önkormányzat gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról 
 
 

*** 
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(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.) A 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatához történő csatlakozás  
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai 
megkapták. Kiegészíti azzal, hogy az önkormányzat eddig minden évben 
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 
amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási 
tanulmányainak támogatását biztosítja. Polgármester úrral azon a véleményen 
vannak, hogy azokat a helyi fiatalokat, akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak 
támogatni kell, hiszen a családok megélhetése is nehezebb lesz a jövőben. 

A pénzügyi bizottsági ülésen a kérdés megtárgyalásra került, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta az 
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj-pályázathoz való 
csatlakozást. Felelős: Pénzváltó István polgármester Szakácsné Marsa Edina 
jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2022. (IX.20.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj-pályázathoz való 
csatlakozás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni 

kíván az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójához, valamint vállalja a meghirdetett Általános 
Szerződési Feltételek betartását. Felhatalmazza Nyárlőrinc 
Község Polgármesterét a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
 

2) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete elrendeli a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírásának az Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján való 
kihirdetését. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: 2022. október 3. 
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3) Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 

elmúlt két év tapasztalatai szerinti átlag-összeg a 2023. évi 
költségvetésben kerüljön betervezésre. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet előkészítése 
 

4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a benyújtott pályázatok 
bírálati folyamatának és az azt követő teendők szakszerű 
elvégzésének ellenőrzésére. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: 2022. november 3. - 2022. december 6. 

 
4.) Magyar Állam víziközmű integrációs programhoz történő csatlakozás 

keretében Nyárlőrinc Község víziközmű vagyonának térítés mentes átadása 
a Magyar Állam részére 

 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület korábbi ülésén 
szándéknyilatkozatot fogadott el, melyben kifejezte szándékát az önkormányzati 
tulajdonú víziközmű vagyon ellátási kötelezettséggel együtt történő térítésmentes 
átruházásáról a Magyar Állam számára. A napirendi ponthoz kapcsolódóan a 
nyilatkozat óta több kérdésben is változott a helyzet.  

A TÖOSZ – a Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége – elnökség közzé tett 
egy levelet, melyben tájékoztatás ad, hogy több víziközmű szolgáltatónak – mint a 
Bácsvíz Zrt. – jelentős felhalmozott adóssága van a teljesíthetetlen feltételek miatt. A 
TÖOSZ azt javasolja, hogy az önkormányzatok adják át a vagyont az államnak. 

A Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója Kurdi Viktor is adott ki tájékoztatót, mely szerint 
a testületeknek 2022. szeptember 20-áig kell meghozniuk a döntést, illetve, hogy a 
megkötendő megállapodás a Magyar Állammal csak 2022. december 31-ig szól, a 
2023-as évről nem tudtak még nyilatkozni. 

A két tájékoztató levél után több helyről is próbált információt beszerezni, de a 
legtöbb önkormányzat még kivár a döntéssel. Telefonon beszélt más 
polgármesterekkel is – ahol az önkormányzatnak jelentős részesedése van a 
Bácsvíz Zrt-ben - akik azt a tájékoztatást adták, hogy ezt a kérdést a megadott 2022. 
szeptember 20-ig nem tűzik napirendre. Tekintettel arra, hogy több település nem 
rendelkezik a tulajdon átadásáról a megadott határidőig, így tulajdonképpen a kérdés 
ettől kezdve okafogyottá vált, hiszen csak az összes tulajdonos egybehangzó 
döntése esetén lehet a Magyar Állam a tulajdonos. Nyárlőrinc ugyan a Bácsvíz Zrt.-
hez tartozik, de önálló egység, hiszen van külön vízműve és szennyvíztisztítója. 
Víziközmű vagyona körülbelül 943 millió forint. 
 
Pácsa József képviselő: Tulajdonképpen a Magyar Állam most is több mint 5%-kal 
tulajdonos a Bácsvízben és ha jól vette ki az előterjesztésből többet nem is szeretne. 
 
Pénzváltó István polgármester: Igen, most is van tulajdonrésze a cégben.  
 
Balogh Viktor képviselő: Amennyiben más település azt mondta, hogy nem adja a 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________8. 

N y á r l ő r i n c , 2022. szeptember 20. napján. 

tulajdonrészét, tulajdonképpen itt most a mi döntésünk bármi is lehet, de akkor ne 
adjuk oda mi sem a tulajdonrészünket. 
 
Túri István képviselő: Tudunk-e valamit arról, hogy a többi település milyen 
álláspontot képvisel? 
 
Pénzváltó István polgármester: Több polgármesterrel is beszélt, de szinte 
mindenki hezitált a döntést illetően. Itt a legnagyobb probléma, hogy a 2023-as évre 
nincs semmilyen perspektíva. Milyen álláspontot képvisel a képviselő-testület? 
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint ki kell várni, ne adjuk oda a 
tulajdonrészünket. 
 
Pácsa József képviselő: Szintén azon a véleményen van, hogy tartsuk meg a 
részünket. 
 
Balogh Viktor képviselő: Egyetért a képviselőkkel. 
 
Pénzváltó István polgármester: Nem javasolja a képviselő-testületnek, a Magyar 
Állam víziközmű integrációs programhoz történő csatlakozást, melynek keretében 
Nyárlőrinc Község víziközmű vagyonának térítés mentes átadásra kerülne a Magyar 
Állam javára. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2022. (IX.20.) határozata 
Magyar Állam víziközmű integrációs programhoz történő csatlakozás keretében 
Nyárlőrinc Község víziközmű vagyonának térítés mentes átadása a Magyar Állam 
részére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy nem csatlakozik a Magyar Állam víziközmű 
integrációs programhoz, melynek keretében Nyárlőrinc Község 
víziközmű vagyonának térítés mentes átadásra kerülne a Magyar 
Állam javára.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
5.) A 81/2022. (VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása a 

0141/44 hrsz-ú terület haszonbérbeadásával kapcsolatban 
 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt testületi ülésen az önkormányzat 
0141/44 hrsz-ú területét haszonbérbe adta Tormási Sándor nyárlőrinci lakos részére. 
A döntést követően Tormási Sándor kérte a határozat visszavonását. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 81/2022. 
(VIII.30.) számú határozatát – melyben az önkormányzat tulajdonában lévő 0141/44 
hrsz-ú, 1,7357 ha nagyságú, 57,28 AK értékű szántó 2022. október 1-től - 2023. 
szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó haszonbérletének 
meghosszabbításáról döntött - Tormási Sándor 6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám 
alatti lakos kérelmére vonja vissza. Felelős: Pénzváltó István polgármester, 
Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2022. (IX.20.) határozata 
A 81/2022. (VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása a 0141/44 
hrsz-ú terület haszonbérbeadásával kapcsolatban 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2022. 
(VIII.30.) számú határozatát – melyben az önkormányzat 
tulajdonában lévő 0141/44 hrsz-ú, 1,7357 ha nagyságú, 57,28 AK 
értékű szántó 2022. október 1-től - 2023. szeptember 30-ig terjedő 
időszakra vonatkozó haszonbérletének meghosszabbításáról döntött 
- Tormási Sándor 6032 Nyárlőrinc, I. körzet 125. szám alatti lakos 
kérelmére visszavonja.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

Határidő: azonnal 
 
6.) A Bükkszéki Ifjúsági tábor 50/3000-ed tulajdonrészének értékesítése 
 
Pénzváltó István polgármester: Bükkszék Község Önkormányzata megküldte a 
Bükkszéki Ifjúsági Tábor értékbecslését, mely szerint a tábor teljes értékét 106 millió 
forintra becsülték fel. Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 50/3000-ed tulajdoni 
hányadának felbecsült értéke 1.767.000,- Ft.  

A bizottsági tagok közül többen is megnézték a tábort. A jelenlegi állapotában szinte 
teljesen használhatatlan. Sem az épületek, sem az infrastruktúra - főleg a vízellátás 
– nem nagyon használható semmire. A hely valóban gyönyörű, de csak a területtel 
lehet számolni, oda inkább pénzt kell befektetni, nem is keveset. Az értékesítés 
lehetőségét is meg kell vizsgálni. 

A kérdés a pénzügyi bizottság ülésén is megtárgyalásra került. Az előterjesztés 
visszavonásra került, tekintettel arra, hogy Bükkszék Község Önkormányzata nem 
tett konkrét vételi ajánlatot az Ifjúsági tábor értékesítésére. Abban az esetben, ha 
Bükkszék Község Önkormányzata vételi ajánlatot tesz ismét napirendre tűzi a 
képviselő-testület az értékesítést. 
 
A képviselő-testület egyetértett a napirendi pont levételével. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________1

0. 

N y á r l ő r i n c , 2022. szeptember 20. napján. 

megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Pénzváltó István  Szakácsné Marsa Edina 
 polgármester jegyző 


