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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 
14-én 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, Szappanos Renáta és Hajagos 
Antal képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné 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.) Pályázati felhívás temető üzemeltetésére 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
103/2015. (XII.14.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Pályázati felhívás temető üzemeltetésére 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Egyebek 
 
1.) Pályázati felhívás temető üzemeltetésére 
 
Pénzváltó István polgármester: A korábbi testület ülésen a képviselő-testület 
foglalkozott a temető üzemeltetésével kapcsolatos pályázati felhívással. Kérdésként 
merült fel, hogy lehet-e korlátozni, hogy csak egy temetkezési szolgáltató végezze a 
tevékenységet, aki a temető üzemben tartója lesz. A törvény szerint nem lehet 
korlátozni, hogy ki végezze a temetkezési szolgáltatást, amennyiben engedéllyel 
rendelkezik a tevékenység ellátására. Kérdezi a jegyző asszony, kíván-e hozzászólni 
a pályázati felhíváshoz. 
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Zayzon Jenőné jegyző: A temető üzemeltetésére a szerződés 5 éves időtartamra 
jönne létre. A pályázati felhívás részletesen tartalmazza a kötelező mellékleteket, 
valamint a kegyeleti szerződést. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó 
legalább 300 fm hosszúságot (Dózsa György utcai oldalon) vállal a temetőt körülvevő 
kerítésből saját költségén megépíteni 

A pályázati felhívást a testülettel történt korábbi egyeztetés alapján négy pályázónak 
küldjük meg a testületi döntés után. 

A pályázati felhívásban a pályázat benyújtásával egyidejűleg 10 e/Ft pályázati díj 
került meghatározásra. A pályázati felhívás tartalma a képviselő-testülettel történt 
korábbi egyeztetés alapján került megfogalmazva. Javasolja a képviselő-testületnek 
a pályázati felhívás elfogadását. 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek pályázati felhívás 
közzétételét a temető üzemeltetésével kapcsolatosan a melléklet szerint. A pályázati 
felhívás beadási határideje 2016. január 8. A pályázati felhívást négy pályázónak kell 
megküldeni, melyek a következők: Himalája Blue Kft. 6065 Lakitelek, Petőfi S. u. 
8/a., Dynaber Global Kft. 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6., Novák Zoltán 6066 
Tiszaalpár, Bethlen G. u. 11., Városgazdasági Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Béke 
fasor 71/a. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 

104/2015. (XII.14.) Kt. határozat 
Pályázati felhívás temető üzemeltetésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati 
felhívást tesz közzé a temető üzemeltetésével kapcsolatosan a 
melléklet szerint. 

A pályázati felhívás beadási határideje 2016. január 8.  

A pályázati felhívást négy pályázónak kell megküldeni, melyek a 
következők: 

 1.) Himalája Blue Kft. 6065 Lakitelek, Petőfi S. u. 8/a. 

 2.) Dynaber Global Kft. 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 

 3.) Novák Zoltán 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 11. 

4.) Városgazdasági Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 104/2015. Kt. határozathoz 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a 
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továbbiakban: korm. rendelet) alapján meghívásos pályázatot ír ki köztemetőjének – 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésre. 
 
A pályázattal érintett temető a nyárlőrinci 399/1 hrsz-ú (1 ha 7017 m2) és 399/5 hrsz-ú (2 ha 
601 m2) temetőként nyilvántartott ingatlanokon helyezkedik el, az itt felépített ravatalozóval 
együtt. 
 
A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés 5 éves, 2016. 
február 1. – 2021. január 31. közötti határozott időtartamra jön létre. 
 
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a 
temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról 
szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb 
feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően 
igazolja. 
 
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell: 
 

- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 01.) korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a 
temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel; 

- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya; 
- nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól (köztartozásmentes adózói adatbázis is 

megfelelő) és a helyi adóhatóságtól; 
- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata 

arra vonatkozóan, hogy ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban; 
- üzemeltetési, kegyeleti szolgáltatási bevételek, illetve a sírhelyértékesítésből származó 

bevételek elkülönítésére szolgáló számviteli szabályzat. 
 
A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti 
közszolgálati szerződés tervezetét is. 
 
A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles: 
 

a) a temetkezési szolgáltatás ellátására az egyéb szakmai szabályok mellett Nyárlőrinc 
Község Önkormányzatának a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletét betartani /jelenleg: 19/2013. (XII. 30.) 
önkorm. rendelet/ és betartatni; 

b) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket, közműveket, 
egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítményeket, valamint a közcélú zöldfelületeket 
karbantartani, gondozni, szükség szerint felújítani és pótolni; 

c) a hulladékot a temető területéről havi rendszerességgel összegyűjteni és elszállíttatni; 
d) önkormányzati rendelet alapján adományozható díszsírhelyeket gondozni, valamint a 

katona sírokat gondozni és ápolni; 
e) a nyilvántartókönyveket vezetni; 
f) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való 

temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 
g) biztosítani a ravatalozó és technikai berendezései, valamint a temető egyéb közcélú 

létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat; 
h) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető 

nyitását, zárását; 
i) tájékoztatni a temetőlátogatókat; 
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j) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, fűnyírását, az utak 
karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, úgy hogy a terület egész 
évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson; 

k) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával járó 
temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a 
temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

l) gondoskodni az ügyfélfogadásról. 
 

Egyéb kikötések: 
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó legalább 300 fm hosszúságot (Dózsa 

György utcai oldalon) vállal a temetőt körülvevő kerítésből saját költségén megépíteni 
(az önkormányzat által elvárt műszaki tartalom alapján előrelátható költsége anyaggal, 
munkadíjjal: bruttó 10.000,-Ft/folyóméter). 

- Az üzemeltető vállalja az önkormányzat által meghatározott ún.: szociális temetés 
költségén történő szolgáltatás nyújtását. Ugyanezen szolgáltatás biztosítását vállalja 
továbbá a helyi lakosként elhunytak részére. 

- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét 
köteles tiszteletben tartani. 

- A egyházi szertartási díjak mértékét az önkormányzat nem szabályozza, annak 
megállapítása az egyházak joga marad, mely díjat a temettető közvetlenül az 
egyházaknak fizet meg. 

- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési 
szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén 
hirdetményt kifüggeszteni. 

- Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és 
bemutató helyiségként szolgál a kellékek árusításához. 

- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más 
gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti. 

- Az üzemeltető köteles az önkormányzatot illető sírhely-megváltási díjat az 
önkormányzat részére beszedni, az önkormányzat házipénztárába befizetni, illetőleg 
átutalni. 

- Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra – teljes körű temetkezési 
szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. 
rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység. 

- Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, 
közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. 

- A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási 
tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással 
ellátni. 

- Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott 
alapelvek érvényesülését köteles biztosítani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. január 8., 12.00 óra 
 
A pályázat benyújtásával egyidejűleg fizetendő regisztrációs díj: 10.000,-Ft + ÁFA 
 
A pályázat benyújtásának helye: Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatala (6032 
Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34.) 
 
A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő 
képviselőtestületi ülésén bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.  
 
A pályázati felhívással együtt megküldésre kerül a Nyárlőrinc Község Önkormányzatának a 
köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt tervezete, a szociális temetés díját megállapító rendelet kivonata. 
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További információ a dr.csernus@freemail.hu elektronikus levélcímen, dr. Csernus Tibor 
ügyvédtől kérhető. 

 
*** 

 
2.1.) Zayzon Jenőné jegyző: A Tiszaalpár gesztorságával működő Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás foglalkoztatja Horváthné Dékány Judit 
gyermekjóléti felelőst. A képviselő-testület 2012-ben 9/2012. számú határozatában 
úgy döntött, hogy Horváthné Dékány Judit postgraduális képzéséhez hozzájárul oly 
módon, hogy a félévente fizetendő képzés 50%-át – azaz 55 e/Ft-ot - az 
önkormányzat finanszírozza, míg a fennmaradó 50%-ot Horváthné Dékány Judit 
finanszírozza. 
A társulás jelezte, hogy pénzmaradványa képződött a társsásnak a Nyárlőrincre eső 
normatíva tekintetében. Ebből Horváthné Dékány Juditot jutalomban lehetett volna 
részesíteni, de az összeg számfejtésére nincs lehetőség, ezért javasolja, hogy a 
normatívából kerüljön felhasználásra a Horváthné Dékány Judit által befizetett 110 
e/Ft tandíj. Ez azt jelenti, hogy a befizetett tandíj Horváthné Dékány Judit részére a 
normatívából visszautalásra kerül. 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület 9/2012. határozatával 
Horváthné Dékány Judit családsegítő posztgraduális képzési összegének 50%-át – 
azaz 55 e/Ft-ot – félévente átvállalja, míg a fennmaradó 50%-ot Horváthné Dékány 
Judit fizeti meg, hat félév ideje alatt. Javasolja a képviselő-testületnek a 9/2012. 
számú határozat módosítását. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpári 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás alkalmazásában álló Horváthné 
Dékány Judit által befizetett 110 e/Ft képzési díjat Nyárlőrinc település társulási 
normatívája terhére vállalja át, 2015. évre vonatkozóan. Javasolja, hogy a képviselő-
testület kérje fel a Jegyző asszonyt, hogy intézkedjék a társulásnál Horváthné 
Dékány Judit által befizetett továbbképzési díj visszautalása iránt. Felelős: Zayzon 
Jenőné jegyző 
 

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

 

105/2015. (XII.14.) Kt. határozat 
Horváthné Dékány Judit családsegítő 
továbbképzési díjához hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. 
határozatával Horváthné Dékány Judit családsegítő posztgraduális 
képzési összegének 50%-át – azaz 55 e/Ft-ot – félévente átvállalja, 
míg a fennmaradó 50%-ot Horváthné Dékány Judit fizeti meg, hat 
félév ideje alatt. 

A képviselő-testület a 9/2012. számú határozatát módosítja az 
alábbiak szerint:  

A Képviselő-testület a Tiszaalpári Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás alkalmazásában álló Horváthné Dékány 
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Judit által befizetett 110 e/Ft képzési díjat Nyárlőrinc település 
társulási normatívája terhére átvállalja, 2015. évre vonatkozóan.  

A Képviselő-testület felkéri a Jegyző asszonyt, hogy intézkedjék a 
társulásnál Horváthné Dékány Judit által befizetett továbbképzési díj 
visszautalása iránt. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
2.2.) Pénzváltó István polgármester: A Bácsvíz Zrt. tájékoztatást adott, hogy 
miután a vagyonátháramlással az önkormányzat tulajdonos lett, így az éves 
értékcsökkenés is az önkormányzatot terheli. Ez az értékcsökkenés 2015. évben 
850.583,- Ft, melyet a Bácsvíz Zrt. részére 2015. december 31-ig kell az 
önkormányzatnak megfizetnie.  

Kéri a képviselő-testülettől a tájékoztatás tudomásul vételét. 
 
2.3.) Pénzváltó István polgármester: Klement Zoltánné megkereséssel élt az 
önkormányzathoz. Beadványában felajánlja a Sugár utcában lévő házát megvételre, 
hogy az önkormányzat ott falumúzeumot létesítsen. Úgy gondolja, hogy jelenleg az 
önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben, hogy önerőből egy ilyen ingatlant 
megvásároljon. 
 
Vas Ildikó képviselő: Van-e esetleg ilyenre pályázati kiírás? 
 
Pénzváltó István polgármester: Jelenleg nincs. Amennyiben ezzel kapcsolatosan, 
pályázatot írnának ki, javasolja, hogy az önkormányzat akkor tárgyalja újra a 
megkeresést. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülés jelen szakaszát berekesztette azzal, hogy az 
ülés 17 órakor közmeghallgatással folytatódik a Művelődési Házban. 
___________________________________________________________________ 
 
 
(Az ülés 17 órakor a Művelődési Házban 150 fő érdeklődő jelenlétével 
közmeghallgatással folytatódik.) 
 
Pénzváltó István polgármester: Tisztelettel köszönti a falu lakosságát, a megjelent 
képviselőket, köszönetet mond, hogy elfogadták a meghívást. 
 
A következőkről kívánja tájékoztatni a megjelenteket. 
 

Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 
meghatározó jelentőségű eseményekről, valamint a 2016. évre előzetesen 
megfogalmazható célokról. 
 

Pénzváltó István polgármester: A közmeghallgatás egyrészt arról szól, hogy a 
lakosság elmondja gondjait és a lehetőségekhez mérten ezeket igyekezzünk 
megoldani, másrészt, hogy beszámoljunk az elmúlt év eseményeiről. 
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Szeretne néhány szóval tájékoztatást adni a 2015. évről, valamint a következő év 
várható beruházásairól, terveiről. 

Ebben az évben több olyan projekt volt, melyet be kellett fejezni. Az egyik a 
kerékpárút, mely teljesen befejeződött, megkaptuk rá a használatba vételi engedélyt. 
A másik projekt a közvilágítás korszerűsítése, melynek még a papír munkálatai 
vannak hátra, de maga a megvalósítás befejeződött. Természetesen tisztában van 
vele, hogy vannak olyan helyek, ahová még szükségesek lámpatestek. Ennek a 
felmérése és esetleges megvalósítása a későbbiek folyamán fog megtörténni. 

Még egy projekt volt, melyet meg kell említeni, ez pedig a Tűzoltószertár felújítása, 
melyben most az Idősek napközi otthonos foglalkoztatója működik. Bár nem zökkenő 
mentesen, de ezt a projektet is sikerült ebben az évben lezárni.  

Sikeresen pályáztunk közösségi mikrobuszra, melyet úgy gondolja, a teremben ülők 
közül már néhánya igénybe is vettek. A mikrobusz továbbra is rendelkezésére áll 
mindenkinek, aki közösségi célzattal kívánja igénybe venni.  

A községben nem csak pályázati forrásból valósítottunk meg projekteket, hanem 
saját erőből is. Három utca az Ősz, a Tavasz és az Orgona utcák kapott szilárd 
burkolatot, ami az ott lakóknak nagy segítséget jelent. Azért ilyen technológiát 
választottak, mert ezek az utcák gyakorlatilag zsákutcák, kicsi a forgalom, így nem 
valószínű, hogy romlani fog az állapota, ha az ott lakók is vigyáznak rá. Szintén az 
előző testület határozott arról, hogy a falu egyik leghosszabb utcáját, a Rákóczit 
sármentessé kell tenni. Az elvégzett munka tulajdonképpen útalapnak minősül, amire 
később talán aszfalt is kerülhet.  

Néhány helyen a nagy esőzések miatt megtelt a pince vízzel. Ahol szükségessé vált, 
és ahol jelezték a település lakói, ott árkokat ásattak a házak elé. Az majd a 
következő nagy esőzésnél derül ki, hogy ez mit fog majd jelenteni. Ezeket a 
beruházásokat saját erőből valósította meg az önkormányzat. 

Fontosnak tartja, hogy a település működése zökkenő mentes legyen, ezt mutatja a 
nemrég lezárt háromnegyedévi beszámoló is, mely szerint minden a terveknek 
megfelelően alakul. Az önkormányzatnak gondot és pénzt kell fordítani az 
intézményekre. Az orvosi ellátást is biztosítani kell, a polgármesteri hivatalnak is el 
kell látnia a feladatát. Az önkormányzat támogatta a civil szervezeteket is. Mindegyik 
szervezet nagyban hozzájárult a község életének változatossá tételéhez. 
Támogatásban részesült a Polgárőrség, a Nyugdíjas Club, a Labdarúgó Sport Club, 
a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Gyengénlátók Egyesülete, a Vöröskereszt helyi 
szervezete, az Egészséges Ifjúságért Alapítvány és a Nyárlőrinc az Idősekért és a 
Rászorulókért Alapítvány. Próbálkozás történt az ifjúsági klub újraélesztésével is, de 
érdeklődés hiányában kudarcba fulladt. Szeretné, ha esetleg a fiatalok is 
javaslatokkal állnának elő, hogy mit szeretnének, hiszen ott a felújított könyvtár, és a 
gyönyörű Művelődési ház, melyek alkalmasak arra, hogy bármilyen programot 
megvalósítsanak benne.  

A külterületi lakosokat érinti leginkább a föld utak állapota, melyek állagán 
igyekeztünk minél többször javítani, a legtöbb helyen sikerrel. Több helyen is 
magánszemélyek próbálkoztak útjavítással. A nyomvonalra leöntöttek különböző 
törmelékeket, de utána ott már járni nem lehetett, ezért kikerülték azt a gépjárművek, 
és új nyomvonalat alakítottak ki, amit a gazdák nem vettek jó néven. Kéri a 
jelenlévőket, hogy akinek van olyan törmeléke, ami útjavításra alkalmas, az szóljon, 
és akkor megpróbálják szakszerűen beépíteni az útba. 
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Az önkormányzatnak kötelező feladata az állati hullakonténer fenntartása. 
Problémaként említette azt, hogy az állati hullakonténerbe nem csak apró állatokat 
tesznek, hanem nagyobbakat is. Felhívja azoknak a gazdálkodóknak a figyelmét, 
akik üzemszerűen tartanak állatokat, hogy kötelesek gondoskodni az elhullott állatok 
elviteléről, mivel az nem az önkormányzat feladata. A konténert a szennyvíztelep 
mellé szeretnék elhelyezni, ahova egy kamerát fognak felszerelni, így tudni fogják 
azt, hogy ki és mit tesz majd bele. 

Mintegy fél éve annak, hogy házhoz megy a szelektív hulladékgyűjtés. Az iskola előtt 
lévő szelektív hulladék szigetet ki fogják telepíteni a szennyvíz telep mellé, vagy meg 
is szüntetik, mert nincs arra szükség, hogy a település közepén az iskolával 
szemben hegyekben álljon a szemét. Az üveggyűjtés nem megoldott, de annak a 
konténerét kiviszik a szennyvíztelep mellé. Sajnos a külterületi hulladékgyűjtő 
szigeteknél is gondok vannak, a minap a Nyárjasi konténernél kellett rendet rakni, de 
nem jobb a helyzet a Koháry majori két konténernél sem. 

A temető üzemeltetésével kapcsolatban is szeretné tájékoztatni a megjelenteket. 
Jelenleg megbízással a Dynober Globál Kft. üzemelteti a temetőt, de 2016. január 8-
ai beadási határidővel az önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a temető 
üzemeltetésére. A pályázatot négy pályázónak küldjük ki, melyek közül a felhívásnak 
legjobban eleget tevővel köti meg az önkormányzat a szerződést.  

Az utóbbi egy évben az önkormányzat már készült az elkövetkező pályázatok 
beadására. Ennek keretében megvásároltuk Dr. Macsári Máriától az orvosi rendelőt, 
ahol a fogorvosi rendelő is található, hogy pályázati kiírás estén az épület teljesen az 
önkormányzat tulajdonában legyen.  

Tervet készíttettünk, hogy a vasúti átjárón áthaladva, mindkét oldalon buszöböl 
kerüljön kialakításra, a biztonságos közlekedés miatt. 

A vasúti megálló épületében fedett kerékpártároló valósulna meg, melyről a MÁV 
érintettjeit értesítettük és a látványtervek is elkészültek, de választ még nem kaptunk. 
A tervekben szerepel a hivatal előtt is egy kerékpártároló kialakítása, valamint 
szeretnénk felújítani az óvoda épületét, ahol egy bölcsődei szoba is kialakításra 
kerülne. Ezek a tervek akár már a következő évben elkezdődhetnek. 

Az önkormányzat konyha kialakításában is gondolkozik, ennek érdekében a Faház 
épületét felbecsültette és miután a Magyar Állam tulajdonában tájékoztatást adtunk 
vételi szándékunkról, melyre válasz még nem érkezett.  

A lakosság részéről jelzés ékezett, hogy a víz nyomása nem megfelelő, az 
ingadozás gondot okoz a háztartásokban. Köszönti Petrezselyem Lászlót a Bácsvíz 
Tiszakécskei Üzemmérnökségének vezetőjét és Balogh Zoltánt a Bácsvíz Zrt. 
főmérnököt. Felkéri Balogh Zoltán urat, hogy tájékoztassa a lakosságot milyen 
megoldás van a probléma kiküszöbölésére a Kék-víz program keretében. 

Balogh Zoltán Bácsvíz képviselője: Köszönti a község lakosságát. Szeretné 
elmondani, hogy a Kék-víz elnevezésű programnak az Uniós elvárásoknak kell 
megfelelnie. Ennek eredményeként új tisztítómű létesült, melynek az 
ütembehelyezése az utolsó fázisában van. Ammónium-mentesítés, vas és 
mangántalanítás fog történni. Egy víztornyot is elhelyeztek a régi vízmű kertben. Ezt 
a programot azért indították el, hogy megfelelő legyen az ivóvíz minősége, és 
javítsák az üzemállapotokat. A víztoronnyal egyenletesebben tudják majd 
szabályozni a szolgáltatást, egyenletesebb lesz a nyomás. A másik szempont, hogy 
áramszünet esetén ne legyen vízkimaradás. A harmadik tényező pedig az, hogy tűz 
esetén megfelelő víz álljon rendelkezésre. Előre láthatólag január hónapban már 
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ezen a rendszeren keresztül fogja kapni a vizet a település. A lakosság tapasztalni 
fogja azt is, hogy változni fog majd a víz íze is, de csak annyi tisztítást fognak 
végezni amennyi a vas és a mangántalanításhoz szükséges. Az új rendszer teljes 
beüzemelése után hasonlóan fog működni, mint a régi  
 
Pénzváltó István polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.  
Köszönti Lázás Csaba alezredest, a Tiszakécskei Rendőrőrs Parancsnok-
helyettesét, és felkéri, hogy adjon tájékoztatást a település közbiztonságának 
helyzetéről. 
 
Lázár Csaba alezredes: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Nyárlőrinc 
közbiztonságával kapcsolatban, úgy gondolja, hogy a korábbi évekhez hasonló 
szintet tudjuk tartani. Köszönhető ez többek közt annak, hogy a megyében az egyik 
legjobban működő polgárőr egyesület a nyárlőrinci, aminek következtében a 
bűnelkövetés alacsony szinten van. A polgárőrség vezetőjével szinte napi 
kapcsolatban van. Bűnelkövetés szempontjából a település nem fertőzött. A 
november és december hónapban kiemelten ellenőrizték és ellenőrzik a 
kerékpárosokat, valamint az ittas vezetőket. Országos viszonylatban, megyénk a 
legrosszabb helyen áll az ittas vezetés tekintetében. 
 
Pénzváltó István polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Kéri a lakosságot, 
hogy amennyiben van, tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat. 
 
Hozzászólások: 
 
Németh Bernadett: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A Lord presszóval 
kapcsolatban érkezett panaszokra szeretne reagálni, és átadni egy petíciót, amit 
közel háromszáz fiatal, és idősebb helyi lakos írt alá. (A petíció a jegyzőkönyv 
melléklete.) A petíció tartalmazza, hogy a fiatalok részére nincs megfelelő 
szórakozási lehetőség. Megoldást jelentett, amikor a Lord presszó megnyitott. A 
hétvégi bulikat a fiatalok kezdeményezték a tulajdonosnál. Mindenkinek az lenne az 
érdeke, hogy a fiatalok és a közelben lakók között ne mélyedjen tovább a feszültség. 
Tisztában van azzal, hogy néhány fiatal tevékenysége hagy némi kivetnivalót maga 
után, de az egész közösséget ne büntessék azzal, hogy nem állnak ki a fiatalok 
többségének érdekei mellett. Kéri, hogy a település vezetése álljon ki a fiatalok 
igénye mellett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezzel a gonddal kapcsolatosan már a képviselő-
testület is egyeztetett, miután megkeresésé érkezett a presszó nyitva tartásával 
kapcsolatban. Természetesen az önkormányzatnak a beérkezett megkeresést ki kell 
vizsgálni, a törvény adta keretek között. 
 
Kiss Ferenc: Néhány szót szeretne hozzászólni a kialakult helyzethez. Sok támadás 
érte annak idején, mikor a falu központjában, a Művelődési házban megtartott disco 
ellen tiltakozott. De soha nem a disco ellen volt kifogása, hanem azok ellen a fiatalok 
ellen, akik a mulatság befejezése után az utcán randalíroztak, üvöltöztek. Nem az a 
probléma, hogy mulatoznak, táncolnak, beszélgetnek, hanem az után a következő 
rendbontás. Annak idején is javasolta, hogy a fiatalok közösítsék ki maguk közül 
azokat, akik nem tudnak viselkedni.  
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Rimóczi Tamás: Jó estét kíván mindenkinek. Amiért most ide kiáll, az azért van, 
mert súlyosan érinti a családját. A petíció aláírását megelőzte egy panasz levél. A 
levelet öt család írta alá, akik a Lord presszó környékén laknak, és nekik is 
szükségük lenne pihenésre, kikapcsolódásra, de ezt egy-egy buli után nem tudják 
megtenni, mert az utcán hangoskodnak a fiatalok. Természetesen akik a foci 
pályánál laknak, az atrocitásokból semmit nem érzékelhetnek. Szeretné tisztázni, 
hogy nem feljelentették a Lord presszót, hanem panasz levelet nyújtottunk be az 
önkormányzathoz.  
 
Számtalan törvény foglalkozik az ilyen és ehhez hasonló ügyekkel, de csak egyet 
szeretne idézni, az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdésének egy mondatát 
„mindenkinek joga van ahhoz, hogy a magán és családi életét, otthonát, 
kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák” Szeretné elmondani, hogy sem a 
magánéletét, sem az otthonát nem tartják tiszteletben, pedig ez nagyon fontos. 
Mindenki, aki a petíciót aláírta gondolkodjon el ezen.  
 
Börönte Mihály: Szeretné elmondani, hogy a presszó dolgait és fiatalok 
szórakozását véleménye szerint ketté kellene választani. Itt a községben a fiatalok 
nagyon aktívak, mind a közösségi mind a sport terén, de természetesen néha 
szeretnének egymás között lenni és szórakozni. Véleménye szerint sokkal jobb, ha 
ez Nyárlőrinc területén belül történik, mint ha elmennének. Néhány szót szeretne 
szólni a presszóról, mert ez érinti leginkább a környékben lakókat. Az elmúlt három 
évben sokat tanultunk a hibáinkból, rendbontás, esetleg rendőrségi ügy itt nem 
fordult elő. Itt a faluban együtt kell élni a problémákkal, mert ez egy kis hely. Van akit 
a kutyaugatás zavar, van akit az utcán parkoló traktor. Rimóczi Tamással történt 
beszélgetésük során is kiderült, hogy nem a presszóval van a probléma, hanem az 
utcai rend zavarással. Mindenképpen szeretne megállapodásra jutni a környékben 
lakókkal. Ebben az évben összesen két olyan rendezvény volt, amely hosszabb 
nyitva tartást kívánt és azt is nehezen lehetett összehozni, mert mindkettőhöz kellett 
a szomszédok írásos beleegyezése. Véleménye szerint ezt egy szűkebb körben, a 
Polgármesteri Hivatalban kell megbeszélni. 
 
Rimócziné Forgó Ildikó: Annyit szeretne csak reagálni, hogy a presszó megnyitása 
óta Börönte Mihállyal folyamatosan tartják a kapcsolatot és igyekeznek törekedni a 
békés megoldásra, pontosan azért, mert beláttuk, hogy a fiataloknak is kell menniük 
valahova. Azt sajnos cáfolnia kell, hogy a nyitva tartási idő be van tartva, mert bizony 
fordult már elő olyan is, hogy 2,30-ig nyitva volt a presszó. Mint már elhangzott nem 
a bulizásokkal van a probléma, ha nem az utcai hangoskodással.  
 
Pénzváltó István polgármester: Mint már mondta az önkormányzat a törvényesség 
keretein belül kínja az ügyet megoldani. Enne első lépése lesz a szűkebb körben 
történő megbeszélés. 
 
Börönténé Halasi Bernadett: Szeretné megkérdezni, az önkormányzatnál felmerült-
e már annak lehetősége, hogy a KLIK-től visszaveszik az iskola fenntartását, és ha 
igen, mi lett az eredménye. 
 
Pénzváltó István polgármester: Jelenleg az önkormányzatnak nincs lehetősége 
erre, mert nagy anyagi kiadást jelentene az iskola átvételem amit az önkormányzat 
nem bírna el. 
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Oláh Csaba: Szeretné jelezni, hogy a Tavasz utcában, ahol lakik, a vízelvezető 
árkok nem megfelelően – nem az egyeztetés szerint - lettek kialakítva, mert egy 
nagyobb esőzésnél nem fogják elbírni a vízmennyiséget és ugyan úgy be fog folyni a 
pincékbe, mint eddig, arról nem is beszélve, hogy hiányoznak a vízelvezető csövek.  
 
Pénzváltó István polgármester: Felméri a problémát és igyekszik megfelelő 
megoldást találni. 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a lakosság 
megjelenését és a közmeghallgatást berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


