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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-
én 17 órakor megtartott üléséről. 

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

István, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, Kállai-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.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

2.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2017. (II.14) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

2.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó anyagot megkapták. Az ez évi költségvetésben az önkormányzat 
működési kiadásai nagyjából a tavalyi szinten kerültek betervezésre. Az 
önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai, melyre a szükséges 
fedezet biztosított. A költségvetés tartalmaz néhány olyan elemet, mely nagyobb 
kiadást von maga után.  
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Az egyik a külterületi földutakra benyújtott pályázat, mely közel 100 millió forintos 
nagyságrendű. Ehhez a testület 24 millió forint önerőt biztosított. Természetesen ez 
a kiadás csak akkor valósul meg, amennyiben nyer a pályázat. Itt szeretné 
megjegyezni, hogy a költségvetésbe a külterületi utak javítására, felújítására 
javasolta 5 millió forint betervezését. A külterületi utak állapota nagyon rossz, a 
nyomvonalak sem a megfelelő helyen vannak és sok helyen benőtték a bokrok, fák. 
Ezen mindenképpen változtatni szeretne. 

A másik nagyobb mérvű kiadás a bérek megemelése. Köztudomású, hogy 
emelkedett a bérminimum és a minimálbér. A szakmunkások bére 161.000,- Ft-ra a 
minimálbér 127.500,- Ft-ra emelkedett. A köztisztviselők illetményalapja közel 10 éve 
nem emelkedett. A közalkalmazottak bérét a törvény szerint biztosítani kell, kötelező 
a béremelést végrehajtani. Ide tartoznak az egészségügyi és szociális ágazatban 
dolgozók, a munka törvénykönyve által foglalkoztatottak, a polgármesteri hivatalnál 
és az önkormányzatnál dolgozó fizikai állomány. Az elmúlt ülésen felmerült, hogy a 
polgármester kötelezően adandó béremelésében az állam milyen kötelezettséget 
vállal. Elképzelhető, hogy erre, a költségvetés módosítása folytán, az 
önkormányzatok kiegészítésben részesülnek. Az említett emelések tükrében a 
bérfejlesztés az egészségügyben 2.646 e/Ft, a közalkalmazottak esetében 1.417 
e/Ft, a munkatörvénykönyveseknél 1.962 e/Ft és a polgármester, alpolgármester 
esetében 1.887 e/Ft. A köztisztviselők bérét is szükséges emelni. A béremelés az 
illetményalap megemelésével biztosítható. Az emelés mértéke itt is 25%-os lenne, ez 
által az illetményalap 38.650,- Ft-ról 48.500,- Ft-ra emelkedne. A köztisztviselők 
esetében ez az emelés bruttó 5.500 e/Ft-ot tenne ki. Így a béremelések összesen, 
járulékkal együtt 16.363 e/Ft-ot tesznek ki éves szinten. 

A költségvetéssel kapcsolatban ennyivel szerette volna kiegészíteni az előterjesztést. 
A számok tükrében ezért szeretné kérni a testület tagjaitól, hogy gondolják végig az 
önkormányzat milyen tevékenységet tudna folytatni, melyből bevétele származhatna.  
 
A pénzügyi bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetését megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta 
az önkormányzat 2017. évi költségvetését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A költségvetési rendelet-tervezet elfogadása előtt, az 
önkormányzat középtávú tervét – mely az előterjesztés melléklete – kell a képviselő-
testületnek elfogadni. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezzel kapcsolatosan is kéri a pénzügyi bizottság 
állásfoglalását. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
önkormányzat középtávú tevének, valamint a 2017. évi költségvetésének az 
elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a testületi tagoknak több kérdése 
nincsen, javasolja a képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
tv. 29/A. §-a, valamint a Stabilitás tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat tárgyévet követő éveinek – várható 
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bevételeinek összegét tartalmazó – középtávú tervének elfogadását. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
11/2017. (II.14.) Kt. határozat 
Az Önkormányzat középtávú terve 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 29/A. §-a, valamint 
a Stabilitás tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat tárgyévet követő éveinek 
– várható bevételeinek összegét tartalmazó – középtávú tervét 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

BEVÉTELEK 
ÖSSZEG E/Ft 

2018. 2019. 2020. 

Kommunális adó 11.000 11.000 11.000 

Építmény adó 19.500 19.500 19.500 

Iparűzési adó 130.000 130.000 130.000 

Pótlék, bírság 100 100 100 

Osztalék - - - 

Hozam bevétel 200 200 200 

Vagyon 
értékesítési 
bevétel 184 184 184 

Bérleti díj 2.500 2.500 2.500 

Összesen 163.484 163.484 163.484 

 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását, és 
ezen az ülésen kerülne sor a kért támogatások biztosítására is. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A 2010. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Jat.) 7. § (1) 
bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, 
amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A Jat. 7.§ (2) bekezdése 
kivételesen lehetővé teszi, hogy a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés 
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napja legyen. Ebben az esetben azonban, figyelemmel a Jat. 7.§ (2) bekezdésében 
foglaltakra, a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti 
meg a kihirdetés időpontját. 
A rendeletet ki kell hirdetni, hogy az ez évi költségvetést érintő támogatások 
elbírálásra kerüljenek. 

 
Pénzváltó István polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 

*** 
 
 

Pénzváltó István polgármester: A költségvetési rendelet kihirdetésére szünetet 
rendel el. 
___________________________________________________________________ 
 
Pénzváltó István polgármester: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete 
18 órakor kihirdetésre került.  
 
 
2.) Egyebek  
 
2.1.) Pénzváltó István polgármester: A Falukarácsony ünnepségének fő szervezője 
Bánföldiné Szomjú Gabriella volt, valamint az Adventi gyertyagyújtás lebonyolítója ifj. 
Varga Imre. Javasolja Bánföldiné Szomjú Gabriella részére nettó 60 e/Ft és ifj. Varga 
Imre részére nettó 30 e/Ft pénzbeli juttatás biztosítását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Bánföldiné 
Szomjú Gabriellát a Falukarácsony ünnepségének megszervezéséért és 
lebonyolításáért nettó 60 e/Ft összegű juttatásban, valamint testülete ifj. Varga Imrét 
az Adventi gyertyagyújtás ünnepségének lebonyolításáért nettó 30 e/Ft összegű 
juttatásban részesítse. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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12/2017. (II.14.) Kt. határozat 
A Falukarácsony ünnepségének megszervezéséért  
Bánföldiné Szomjú Gabriella, valamint az Adventi  
gyertyagyújtás lebonyolításáért ifj. Varga Imre  
részére pénzbeli juttatás biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánföldiné 
Szomjú Gabriellát a Falukarácsony ünnepségének 
megszervezéséért és lebonyolításáért nettó 60 e/Ft összegű 
juttatásban részesíti. 

2.)  Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Varga 
Imrét az Adventi gyertyagyújtás ünnepségének lebonyolításáért 
nettó 30 e/Ft összegű juttatásban részesíti. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.2.) Pénzváltó István polgármester: Kiss Ferenc a polgárőrség vezetője kéréssel 
fordult az önkormányzathoz. Két polgárőrt, Molnár Mátét és Varga Jánost, szeretné 
ha jutalomba részesítenénk a lakosság biztonsága érdekében végzett kimagasló 
munkájukért. A két polgárőr részre javasolt összeg 25-25 e/Ft. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Molnár Máté és 
Varga János polgárőröket – a lakosság biztonsága érdekében végzett kimagasló 
polgárőri munkájukért – nettó 25-25 e/Ft anyagi juttatásban részesíteni, mely 
összeget az általános tartalék terhére biztosítsa. Felelős: Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
13/2017. (II.14.) Kt. határozat 
Molnár Máté és Varga János anyagi 
juttatásban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Máté 
és Varga János polgárőröket – a lakosság biztonsága érdekében 
végzett kimagasló polgárőri munkájukért – nettó 25-25 e/Ft anyagi 
juttatásban részesíti, mely összeget az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
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Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.3.) Pénzváltó István polgármester: Szintén támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület. Az 
egyesületet a testület már az elmúlt években is támogatta. Most a Kecskeméti 
gyermekosztály részére orvosi műszereket szeretnének vásárolni, ehhez kérik a 
támogatásunkat. Javasolja az egyesület 30 e/Ft-tal történő támogatását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.  
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a javaslattal 
egyetértett.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását, a Kecskeméti 
Gyermekkórház részére orvosi műszerek megvásárlásához. Javasolja, hogy a 
támogatás mértéke 30 e/Ft legyen, melyet az egyéb működési célú támogatás 
terhére biztosítson, és az összeggel elszámolási kötelezettséggel tartozzanak 2017. 
december 31-ig. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
14/2017. (II.14.) Kt. határozat 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatásáról, a Kecskeméti Gyermekkórház részére orvosi 
műszerek megvásárlásához.  

A támogatás mértéke 30 e/Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 
egyéb működési célú támogatás terhére biztosítja, és az összeggel 
elszámolási kötelezettséggel tartozik 2017. december 31-ig. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.4.) Pénzváltó István polgármester: A költségvetés tárgyalásánál már említésre 
került a külterületi földutak javítása, karbantartása. Ehhez az utak nyomvonalát meg 
kell határozni. A Hírös Geo Kft-től három út, a 0157, a 0160/18 és a 044 hrsz-ú 
külterületi ut nyomvonalának kimérésére kértünk árajánlatot. A Hírös Geo Kft. a 
munkálatokat 165.100,- Ft-ért vállalja. Javasolja az összeg biztosítását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
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Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Hírös Geo Kft. 
árajánlata alapján megrendelni a 0157, a 0160/18 és a 044 hrsz-ú külterületi utak 
nyomvonalának kimérését. A munkálatok elvégzését a Hírös Geo Kft. 165.100,- Ft 
összegért vállalja. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
15/2017. (II.14.) Kt. határozat 
Megbízás a 0157, a 0160/18 és a 044 hrsz-ú  
külterületi utak nyomvonalának kimérésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hírös Geo 
Kft. árajánlata alapján megrendeli a 0157, a 0160/18 és a 044 hrsz-ú 
külterületi utak nyomvonalának kimérését. 

A munkálatok elvégzését a Hírös Geo Kft. 165.100,- Ft összegért 
vállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.5.) Zayzon Jenőné jegyző: Az elmúlt évhez hasonlóan a polgármester 
szabadságának ütemezését a képviselő-testületnek kell jóváhagyni minden év 
február 28-áig. A nyilvántartás alapján január 31-ig meg kell állapítani a polgármester 
előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a 
tárgyévi szabadsághoz kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni 
vagy kiadni. 

A polgármester 2017. évi szabadság-kerete 39 nap, az előző évről áthozott 
szabadsága 23 nap, így összesen 62 nappal rendelkezik.  

Kéri a képviselő-testülettől a polgármester szabadság ütemezését a határozat-
tervezet szerint elfogadni 
 
Pénzváltó István polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2017. évi 
szabadsága ütemezését az alábbiak szerint fogadja el: 

2017. február   21-23. napig   3 nap 

2017. március   6-10 napig   5 nap 

2017. március  20-24 napig   5 nap 
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2017. április   18-21. napig   4 nap 

2017. május    8-12 napig   5 nap 

2017. június   26-30. napig   5 nap 

2017. július  17-21. napig   5 nap 

2017. augusztus  16-25. napig   8 nap 

2017. október 30. – november 3. napig  4 nap 

2017. november  20-24 napig   5 nap 

2017. december    4 - 8. napig   5 nap 

2017. december  18-29. napig   8 nap 

Felelős a nyilvántartásért: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
16/2017. (II.14.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester szabadság 
ütemezésének jóváhagyása 
 

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 2017. évben megállapított 39 nap szabadság ütemezését, 
valamint a 2016. évben igénybe nem vett 23 nap szabadságát – a 
Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

2017. február   21-23. napig   3 nap 

2017. március   6-10 napig   5 nap 

2017. március  20-24 napig   5 nap 

2017. április   18-21. napig   4 nap 

2017. május    8-12 napig   5 nap 

2017. június   26-30. napig   5 nap 

2017. július  17-21. napig   5 nap 

2017. augusztus  16-25. napig   8 nap 

2017. október 30. – november 3. napig  4 nap 

2017. november  20-24 napig   5 nap 

2017. december    4 - 8. napig   5 nap 

2017. december  18-29. napig   8 nap 

Felelős a nyilvántartásért: Zayzon Jenőné jegyző 
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2.6.) Zayzon Jenőné jegyző: A Kttv. (Köztisztviselő törvény) szerint a köztisztviselőt 
megillető cafeteriajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap 
ötszörösénél, az éves költségvetési törvény pedig a maximumát meghatározza évi 
200 e/Ft-ban. Ez bruttó keret, mely fedezetet nyújt a közterhekre is. A polgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. cafetéria juttatásra 
vonatkozó rendelkezését, ezért rá is irányadó a fentebb irt minimális és maximális 
összeghatár.  

A polgármesternek a képviselő-testület állapíthat meg cafetéria juttatást maximum 
évi bruttó 200 e/Ft összeghatárig. 

Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezet szerint a polgármester cafetéria 
juttatásának elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, és a 
szavazásban nem kíván részt venni.  
 

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

 
17/2017. (II.14.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester  
cafetéria juttatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István főállású polgármesternek 2017. évre a cafetéria juttatás éves 
összegét – a köztisztviselők cafetéria juttatásának megfelelően – 
bruttó 200 e/Ft-ban állapítja meg, a Kttv. 151. §-a figyelembe 
vételével. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
2.7.) Vas Ildikó képviselő: Amennyiben az önkormányzat anyagi helyzet lehetővé 
tenné javasolja, hogy az Iskola utcához hasonlóan a Dózsa Gy. utcai járda is kerüljön 
felújításra, mert nagyon rossz állapotban van. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Teljesen egyetért a javaslattal, már Ő is többször 
fölvetette ennek lehetőségét. Vannak részek, ahol szinte egyáltalán nem lehet 
közlekedni, mindenképpen szükség lenne a felújításra az Ősz utcától az egész 
szakaszon. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Javasolja, hogy a teljes útszakaszra, a Tavasz utcától az 
Árpád utcáig kérjen az önkormányzat árajánlatot a munkálatok elvégzésére.  
 
Kállai-Szappanos Renáta képviselő: Egyetért a javaslattal. 
 
Vas Ildikó képviselő: Szintén támogatja a javaslatot.  
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza 
fel a polgármestert, hogy a Dózsa Gy. utca bal oldalában – a Tavasz utcától az 
Árpád utcáig – járda kialakításának bekerülési költségére árajánlatot szerezzen be. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző 
 

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

 
18/2017. (II.14.) Kt. határozat 
Dózsa Gy. utcán járda kialakítására 
árajánlat kérése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Pénzváltó István polgármestert, hogy a Dózsa Gy. utca bal oldalában 
– a Tavasz utcától az Árpád utcáig – járda kialakításának bekerülési 
költségére árajánlatot szerezzen be.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

2.8.) Pénzváltó István polgármester: A külterületi utak felújítására beadott 
pályázatunkban két út a Magyar Állam tulajdonában van. Ezeknek az utaknak kértük 
a térítés mentes önkormányzati tulajdonba, vagy kezelésbe történő átadását.  
Dr. Csernus Tibor ügyvéd urat bíztuk meg, hogy képviselje az önkormányzatot az 
MNV Zrt-nél, aki olyan tájékoztatást kapott, hogy 2014. óta térítés mentesen az állam 
egyetlen egy utat sem adott át. 
Valószínűleg az utakat meg kell vásárolnunk, mert ha nem az önkormányzat 
tulajdonában vagy kezelésében vannak, nyert pályázat esetén sem lehet 
megvalósítani a felújítást. Javasolja az utak legfeljebb 30 Ft/m2-es áron történő 
megvásárlását. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Támogatja a javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, 
kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
javaslatot.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Magyar 
Állam tulajdonában lévő 0134, 0139/1, 0139/2, 0139/3 hrsz-ú külterületi földutakat – 
a Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz kapcsolódóan – legfeljebb  
30 Ft/m2-es áron vásárolja meg. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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19/2017. (II.14.) Kt. határozat 
A 0134, a 0139/1, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú külterületi 
utak megvásárlása a Magyar Államtól 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy 
a Magyar Állam tulajdonában lévő 0134, 0139/1, 0139/2, 0139/3 
hrsz-ú külterületi földutakat – a Külterületi helyi közutak fejlesztése 
című pályázathoz kapcsolódóan – legfeljebb 30 Ft/m2-es áron 
megvásárolja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.9.) Pénzváltó István polgármester: Korábban volt már szó arról, hogy a 
temetőben urnafal és urna sírok kerülnek kialakításra. Szeretné ennek 
megvalósítását elindítani. Először 10 urna sír és egy urnafal kialakítására kerülne 
sor. A jelenlegi temetkezési vállalkozó elkészítené a terveket, melyek alapján 
dönthetne a képviselő-testület.  
 
Túri István képviselő: Támogatja a javaslatot, de a kialakításra úgy kerüljön sor, 
hogy a meglegyen a bővítés lehetősége.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Egyetért a javaslattal, de szintén azon az 
állásponton van, hogy a bővíthetőség lehetőségét mindenképpen meg kell hagyni.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Kormányrendelet szabályozza az urnafal és urnasírhely 
kialakításának lehetőségét, amit az önkormányzatnak rendeletbe kell foglalni.  
 
Forgó Istvánné képviselő: A temető kerítése nagyon rossz állapotban van, azon 
mindenképpen kellene változtatni.  
 
Pénzváltó István polgármester: A temetkezési vállalkozó 2018. augusztus 31-re 
vállalta a temető elején található kerítésrész felújítását. 
 
Túri István képviselő: A temető előtt lévő tuják kipusztultak és nem lettek pótolva. 
Véleménye szerint esztétikai szempontból szebb lenne, ha lennének örökzöldek a 
kerítés előtt. 
 
Pénzváltó István polgármester: A tavaszi időszakra terveztük a tuják ültetését 
illetve pótlását. 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


