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Rendelet: 1/2023. – 2/2023. (II.15) Ör. 

Határozatok: 1/2023. – 8/2023. Kt. hat. 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________2. 

N y á r l ő r i n c , 2023. február 13. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13-

án 17 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 2023. évi költségvetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Az önkormányzat gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Római Katolikus Főplébánia RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. 
évi szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

4.) Himalája Blue Kft. - temetkezési szolgáltató - 2022. évi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Pénzváltó István polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

6.) Egyebek 

1.) A nyárlőrinci 0132/19 hrsz-ú terület megvásárlásához értékbecslés 
elkészítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A nyárlőrinci 436 hrsz-ú, Bem u. 1. szám alatti ingatlan 
megvásárlásához értékbecslés elkészítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Polgármesteri Hivatal, Kincskereső Óvoda és Bölcsőde, valamint a 
Művelődési Ház napelemes rendszerének megvétele 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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N y á r l ő r i n c , 2023. február 13. napján. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2023. (II.13.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Az önkormányzat gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Római Katolikus Főplébánia RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
2022. évi szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

4.) Himalája Blue Kft. - temetkezési szolgáltató - 2022. évi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Pénzváltó István polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Szakácsné Marsa Edina jegyző 

6.) Egyebek 

1.) A nyárlőrinci 0132/19 hrsz-ú terület megvásárlásához értékbecslés 
elkészítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) A nyárlőrinci 436 hrsz-ú, Bem u. 1. szám alatti ingatlan 
megvásárlásához értékbecslés elkészítése 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Polgármesteri Hivatal, Kincskereső Óvoda és Bölcsőde, valamint a 
Művelődési Ház napelemes rendszerének megvétele 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést 
megkapták. A költségvetés az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és 
kiadásainak összességéről 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. 

A pénzügyi bizottság ülésén a 2023. 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. 
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N y á r l ő r i n c , 2023. február 13. napján. 

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. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2023. (II.13.) 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 
 

Megnevezés 
Tárgyév 

2023. 
2024. 2025. 2026. 

Helyi adók 266.000 266.000 266.000 266.000 

Tulajdonosi bevételek 6.000 6.000 6.500 6.500 

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

Saját bevételek 272.300 272.300 272.800 272.800 

Saját bevételek 50%-a 136.150 136.150 136.400 136.400 
Hitelből eredő fizetési 
kötelezettség 

    tőke 11.112 11.112 11.112 11.112 

kamat 4.400 4.400 4.400 4.400 
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Pénzváltó István polgármester: Mielőtt a 2023. évi költségvetési rendelet 
szavazásra kerülne, kéri a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az Önkormányzat 
2023. évi költségvetését elfogadásra javasolta. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 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 

1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 

 
*** 

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

 

2.) Az önkormányzat gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 
rendelet módosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: A megnövekedett élelmiszer-, és energiaárak 
jelentős drágulást eredményeztek a közétkeztetést biztosító Hírös Vendéglátó Kft.-
nél, így a szolgáltató által megküldött nyersanyagnorma és rezsiköltség is 
növekedett. A Szolgáltató jelezte, hogy a zavartalan működés érdekében 25 %-os 
áremelkedést tart indokoltnak. Az áremelkedés egyenlő mértékben került 
megosztásra az önkormányzat és a családok között. A térítési díj módosítására 
2023. március 1-től kerülne sor. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
a rendelet módosítását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelet 
módosítás elfogadását. 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2023. (II.15.) rendelete az önkormányzat gyermekétkeztetés intézményi térítés 

díjáról szóló 10/2022. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
*** 

 
(A megalkotott rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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N y á r l ő r i n c , 2023. február 13. napján. 

 
3.) Római Katolikus Főplébánia RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. 

évi szakmai beszámolója 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai a 2022. évi beszámolót 
megkapták. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy Nyárlőrinc is szerepel a 
beszámolóban egy fővel, akinek segítséget nyújtanak.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, a határozat-tervezet szerint a Római Katolikus 
Főplébánia RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. évi szakmai 
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 
3/2023. (II.13.) normatív határozata 
Római Katolikus Főplébánia RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. évi 
szakmai beszámolójának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Római 
Katolikus Főplébánia RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 

4.) Himalája Blue Kft. - temetkezési szolgáltató - 2022. évi beszámolója 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az anyagot megkapták. Annyival 
szeretné kiegészíteni, hogy a beszámolóból kitűnik, hogy az elmúlt évben hét 
esetben volt urnás temetés. A számok azt mutatják, hogy nő a száma az urnás 
temetéseknek, és a kialakított 40 db urnaparcellára igény van. A későbbiekben 
szeretnék majd az urnaparcella részt bővíteni. Javasolja a temetkezési szolgáltató 
2022. évi beszámolójának elfogadását. 
 
Pácsa József képviselő: Mi a feltétele, hogy az urnaparcellás rész megnyíljon? 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Az urnaparcella helyért fizetendő díjat kell 
rendeletben meghatározni. A rendelet módosítása folyamatban van a Bács-Kiskun 
Vármegyei Kormányhivatal által megküldött szakmai segítségnyújtás alapján. A 
rendelet-tervezetet el kell küldeni véleményezésre a fogyasztók területileg illetékes 
érdek-képviseleti szervének. Amennyiben a véleményezés megtörtént akkor 
fogadhatja el a képviselő-testület a rendelet-tervezetet.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Himalája Blue 
Kft. – temetkezési szolgáltató – a köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
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N y á r l ő r i n c , 2023. február 13. napján. 

útján történő üzemeltetéséről szóló 2022. 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 
4/2023. (II.13.) határozata 
Himalája Blue Kft. - temetkezési szolgáltató - 2022. évi beszámolójának elfogadása 
 

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 2022. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
5.) Pénzváltó István polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) bekezdése alapján a főállású 
polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 
pótszabadságra jogosult. A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület 
minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.  
 
A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 
igénybe venni. A Kttv. 225/C. § (3) bekezdése alapján minden év január 31-ig a 
jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző 
évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a 
tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 
 
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése alapján polgármesternek a szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni 
vagy kiadni. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester 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 
5/2023. (II.13.) határozata 
Pénzváltó István polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 
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N y á r l ő r i n c , 2023. február 13. napján. 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által 

vezetett nyilvántartás alapján, Pénzváltó István főállású polgármester 

részére 2023. évben megállapított 39 nap szabadság ütemezését – a 

Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján – az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

2023. január 30. – február 03. napig     5 nap 

2023. április  05-11 napig      3 nap 

2023. július  10-14 napig      5 nap 

2023. július 31 – augusztus 11 napig   10 nap 

2023. augusztus  21-25 napig      5 nap 

2023. október 30 – november 03 napig     4 nap 

2023. december 19-29 napig      7 nap. 

Felelős a nyilvántartásért: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 

6.) Egyebek 
 
6.1.) A nyárlőrinci 0132/19 hrsz-ú terület megvásárlásához értékbecslés 

elkészítése 
 
Pénzváltó István polgármester: Több alkalommal is felmerült már a kérdés, hogy 
az önkormányzat hol tudna új építési telkeket kialakítani. Az Orgona és Ságvári utcák 
végében lévő 0132/19 hrsz-ú 2 hektár 1385 m2 nagyságú területet a tulajdonos 
felajánlotta megvételre. 

A telkek kialakítása függ attól, hogy hogyan lehet majd a területet megosztani. Jó 
esetben 17 db telek, rosszabb esetben 12 db telek alakítható ki azon a részen. 
Ahhoz, hogy az önkormányzat a területet megvásárolja szükség van értékbecslésre. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az értékbecslés 
elkészíttetését a terület megvásárlásához. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza 
fel a polgármestert, hogy a nyárlőrinci 0132/19 hrsz-ú 2 hektár 1385 m2 nagyságú 
terület megvásárlásával kapcsolatban – építési telkek kialakításához – 
értékbecslővel a területet értékeltesse 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 
6/2023. (II.13.) határozata 
A nyárlőrinci 0132/19 hrsz-ú terület megvásárlásához értékbecslés elkészítése 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Pénzváltó István polgármestert, hogy a nyárlőrinci 0132/19 hrsz-ú 2 
hektár 1385 m2 nagyságú terület megvásárlásával kapcsolatban – 
építési telkek kialakításához – értékbecslővel a területet értékeltesse 
fel. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 

6.2.) A nyárlőrinci 436 hrsz-ú, Bem u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlásához 
értékbecslés elkészítése 

 
Pénzváltó István polgármester: A nyárlőrinci 436 hrsz-ú, Bem u. 1. szám alatti 
ingatlan eladóvá vált. Az ingatlan véghatáros az önkormányzat tulajdonában lévő 
Nyugdíjasház területével. Az ingatlan ezért is nagyon jó helyen fekszik állapota jó, 
mérete 1.450 m2.  

A későbbi fejlesztési lehetőségre gondolva akár a két telket összevonva 
nyugdíjasházat is ki lehetne rajta alakítani. Véleménye szerint most – mint szolgálati 
lakást – bérbe adhatná az önkormányzat és a befolyt bérleti díjat az állagmegóvásra 
fordítanánk. Amennyiben a képviselő-testület támogatja az ingatlan megvételét, 
értékbecslőt kérünk fel az ingatlan felértékelésére. 

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, hogy hatalmazza 
fel a polgármestert, hogy a nyárlőrinci 436 hrsz-ú, Bem utca 1. szám alatti ingatlant 
megvásárlás céljából – bérlakás kialakítására - értékbecslővel értékeltesse 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 
7/2023. (II.13.) határozata 
A nyárlőrinci 436 hrsz-ú, Bem u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlásához 
értékbecslés elkészítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Pénzváltó István polgármestert, hogy a nyárlőrinci 436 hrsz-ú, Bem 
utca 1. szám alatti ingatlant megvásárlás céljából – bérlakás 
kialakítására - értékbecslővel értékeltesse fel. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 
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6.3.) Polgármesteri Hivatal, Kincskereső Óvoda és Bölcsőde, valamint a 

Művelődési Ház napelemes rendszerének megvétele 
 
Pénzváltó István polgármester: A Polgármesteri Hivatal, a Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde, valamint a Művelődési Ház tetején lévő napelemes rendszer 2013-ban 
került fel az épületekre. A kivitelezést az SCK Consulting Kft. végezte, illetve ők 
pályáztak a kialakításra is. A szerződés szerint 10 év után kerül át az önkormányzat 
tulajdonába a napelemes rendszer. Az elmúlt év végén az SCK Consulting Kft. a 
szerződést egyoldalúan felmondta. A szerződés alapján joga van ehhez. 
Felajánlották a rendszer megvételét bruttó 9.380.000,- Ft-ért. Ebben az összegben 
mind a három napelemes rendszer benne van (hivatal, óvoda, művelődési ház). 

Szakemberekkel egyeztettet egy új rendszer kiépítésével kapcsolatban. Azt az 
információt kapta, hogy közel 16 millió forintba kerül jelenleg egy új rendszer 
kialakítása. Miután az itt lévő napelem élettartama felét már túlhaladta, bruttó 
7.000.000,- Ft-os ajánlatot tett a cégnek a rendszer megvásárlására, melyet az SCK 
Consulting Kft. elfogadott.  

A három épületen lévő 37 kW napelemet tehát az önkormányzat most bruttó 
7.000.000,- Ft-ért tudná megvenni. A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Túri István bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a napelemes 
rendszer megvételét. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Polgármesteri Hivatal épületén lévő 12 kW-os, a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 
épületén lévő 20 kW-os, valamint a Művelődési Ház épületén lévő 5 kW-os 
napelemes rendszert 5.511.811,- Ft + Áfa, összesen bruttó 7.000.000,- Ft értékben 
vásárolja meg az SCK Consulting Kft-től. Javasolja, hogy a Képviselő-testület 
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 határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2023. (II.13.) határozata 
Polgármesteri Hivatal, Kincskereső Óvoda és Bölcsőde, valamint a Művelődési Ház 
napelemes rendszerének megvétele 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal épületén lévő 12 kW-os, a Kincskereső Óvoda 
és Bölcsőde épületén lévő 20 kW-os, valamint a Művelődési Ház 
épületén lévő 5 kW-os napelemes rendszert 5.511.811,- Ft + Áfa, 
összesen bruttó 7.000.000,- Ft értékben megvásárolja az SCK 
Consulting Kft-től. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Pénzváltó István polgármestert a 
szerződés aláírására.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina jegyző 

 
Hozzászólások: 
 
Pácsa József képviselő: Szeretné jelezni, hogy már több esetben látta – és nem 
csak Ő – hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot nem külön autó viszi, hanem 
hozzáöntik a kommunális hulladékhoz. Miért gyűjtjük akkor szelektíven a hulladékot? 
 
Pénzváltó István polgármester: Sajnos előfordulhat ilyen is. A múltkori alkalommal 
elromlott az autó ezért öntötték egybe, de már mástól is hallotta ezt. Jelezzük a 
szolgáltató felé, de nem valószínű, hogy ebben a kérdésben bármit is tudna tenni az 
önkormányzat. 
 
Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az új Rétalja 
utca „padkázása” elkészült. Ezzel egy időben a zártkerti földutat is meghengerelték 
és feltöltötték a gödröket. Jó minőségű lett, nem áll meg rajta víz, nincsenek gödrök, 
jól lehet rajta közlekedni.  
 
Vas Ildikó képviselő: Többször felvetődött már, hogy a Falunapi rendezvényt 
Pünkösd helyett más időpontban kellene megtartani. Ezen az ünnepen már sokan 
elutaznak, megtoldva 1-2 nappal még az ünnepet és nem tudnak részt venni ezen a 
helyi rendezvényen. Neki már többen is jelezték, hogy Pünkösdkor nem lesznek 
itthon. Arról nem is beszélve, hogy aki ennek szervezésében, megrendezésében, 
lebonyolításában részt vesz szinte mind a három napja rámegy. Javasolja, hogy 
pünkösd helyett másik napon legyen a Falunap. Lehetne például a Lőrinc-napi 
búcsúhoz kötni. 
 
Balogh Viktor képviselő: El tudja fogadni az időpont megváltoztatását főleg, ha 
sokan nem tudnának részt venni Pünkösdkor az eseményen.  
 
(Balogh Viktor képviselő egyéb elfoglaltságára tekintettel az ülésről távozott.) 
 
Pénzváltó István polgármester: Ebben az évben szeptemberben megrendezésre 
kerül a Szüreti felvonulás, nagyon közel lenne, ha a Búcsú időpontjában tartanánk a 
Falnapot is. 
 
Szakácsné Marsa Edina jegyző: Elég sok családi rendezvény be van már írva a 
művelődési házba, ezeket is figyelembe kell venni az időpont kiválasztásánál. 
Májusban például csak egy hétvége szabad.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Amennyiben a májusi hónapban gondolkozunk, 
arra figyelni kell, hogy akkor vannak a ballagások is, véletlenül se essenek egybe az 
események.  
 
Pácsa József képviselő: A reformátusoknál május 14-én lesz a konfirmáció. 
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Pénzváltó István polgármester: A Szent Iván éji mulatság június végén szokott 
lenni, esetleg azzal lehetne összekötni a Falunapi rendezvényt. Ebben az évben 
június 24-én szombaton lesz Szent Iván éj. 
 
Túri István képviselő: Igen, ahhoz is lehetne kötni, az egy jó időpont támogatja. 
 
Vas Ildikó képviselő: Az lenne jó, ha tudnánk kötni egy időponthoz. A Szent Iván éj 
jónak tűnik, egyetért vele. 
 
Hajagos Antal képviselő: Egyetért az időponttal. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a képviselő-testület tagjai 
egyetértenek, a Falunapi rendezvényt ezentúl a Szent Iván éjhez közelebb eső 
hétvégén tartanánk, mely ebben az évben június 24-e lesz. 
 
A Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek.  
 
Túri István képviselő: Tóthné Nagy Ilona nyugalmazott iskolaigazgatóval 
kapcsolatban érdeklődik, hogy nyilatkozott-e már, hogy mikor hagyja el a szolgálati 
lakást? 
 
Pénzváltó István polgármester: Többszőr beszélt vele erről eladó ingatlant keres a 
településen.  
 
Túri István képviselő: Javasolja, hogy írásban nyilatkoztassuk, hogy mi a szándéka. 
 
Pácsa József képviselő: Egyetért a képviselő társával. Ezzel összefüggésben a 
szolgálati lakások bérleti díjának felülvizsgálatát javasolja. Elég alacsony a m2-ként 
megállapított összeg, még az állagmegóvást sem fedezi. 
 
 
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 


