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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én 14 

órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Beke Albertné, Tormási Zoltán, Kiss Ferenc, 

Túri István, Forgó Istvánné, Varga Imre és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Tóth István és Vas Ildikó képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Szakácsné Marsa Edina igazgatási vezető tanácsos, 
Horváthné Dékány Judit gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselők, polgármester (10 fő) közül (8) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  
 

1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Buzás János Általános Iskolai tagintézmény akadálymentesítésének 
megvalósítása hitel felvétele mellett 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Egyebek 
 

1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról 
 

Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásával kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátását minden évben értékelni kell. 
Az ehhez kapcsolódó részletes anyagot a képviselők megkapták, mely a jegyzőkönyv 
melléklete. A beszámoló két részből tevődik össze, egyrészt bemutatja a gyermekjóléti 
szolgálat munkáját, másrészt pedig a gyermekvédelem munkáját, mely az önkormányzat 
feladata. 
A gyermekvédelem egy igen nehéz terület, főleg azért, mert gyermekekről van szó. Ide 
kapcsolódik ezen kívül a segélyezés, mely feladatot átruházott hatáskörben az 
egészségügyi és szociális bizottság lát el. 
Szeretné elmondani ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt évben a szeretet szolgálat 
jóvoltából két alkalommal tudott az önkormányzat segély-csomagot kiosztani az arra 
rászoruló családok részére. 
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Horváthné Dékány Judit gyermekvédelmi felelős: A beszámolóból kiderül, hogy az 
anyagi és gyermeknevelési problémák magasabb számban szerepelnek, mint az elmúlt 
évben. A gyermeknevelés kapcsán kiemelné az iskolai hiányzások számát, mely 
emelkedett. Szintén emelkedett a tanácsadások, családlátogatások száma. Itt 
megemlítené, hogy a szülők szívesebben beszélik meg a gondjaikat egy családlátogatás 
keretén belül, mint iskola fogadóórán. A jövőbeni cél, hogy ezekre a dolgokra még jobban 
oda kell figyelni, hogy a hiányzások számát visszaszorítsuk. 
A 2009. év viszonylag csendes volt, rendőrségi jelzés nem érkezett sem bűnelkövetés, 
sem gyermek veszélyeztetése terén. 
Szeretné elmondani, hogy nagyon jó a kapcsolat az önkormányzattal és a védőnővel is, 
közösen szoktak családlátogatások szervezni, utána közösen megbeszélik a 
tapasztaltakat. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselőtestületnek a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
33/2010. Kt. hat. 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgálat 2009. évi munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2009. évi ellátásáról 
szóló értékelést megtárgyalta, és elfogadta. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2010. május 31. 

 
2.) Buzás János Általános Iskolai tagintézmény akadálymentesítésének 

megvalósítása hitel felvétele mellett 
 
Pap Sándor polgármester: A lakiteleki iskolatársulás a nyárlőrinci Buzás János Általános 
Iskolai tagintézménye akadálymentesítésére benyújtott pályázaton 14.386.500,- Ft-ot 
nyert. 
Az akadálymentesítés megvalósítására a Lakiteleki Önkormányzata írta ki a 
közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás nyertese Gulyás Imre lakiteleki vállalkozó 
lett, aki az alacsonyabb, 20 millió forintos árajánlatot adta.  
Az eredeti költségvetés szerint az akadálymentesítés megvalósítása 16.439 e/Ft lett volna, 
melyhez az önkormányzat 1.739 e/Ft önerőt vállalt. 
A Nyárlőrinci Önkormányzatnak állást kell foglalnia abban a kérdésben, hogy a jelen 
feltételek szerint belevág-e az akadálymentesítés megvalósításába, vagy elveti a 
megnyert összeget. 
Kétségtelen, hogy jó lenne valamiképpen megvalósítani a projektet. Miután a 
költségvetésben a különbözet fedezete nem biztosított, csakis hitel felvételével oldható 
meg a megvalósítás. 
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Ha a képviselő-testület a megvalósítás mellett dönt, úgy 5 millió forint kedvező 
kamatozású, hosszú lejáratú hitel felvételére lenne szükség.  
Javasolja a képviselő-testületnek az iskola akadálymentesítésének megvalósítását, 
valamint javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a jegyző asszonyt, hogy járjon el 
az OTP Banknál a hitel felvétele ügyében. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnökhelyettese: A pénzügyi bizottság javasolta az 
akadálymentesítés megvalósítását, 5 millió forint hitel felvétele mellett. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az akadálymentesítés 
megvalósítását, 5 millió forint kedvező kamatozású, hosszú lejáratú hitel felvétele mellett. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 8 (nyolc) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
34/2010. Kt. hat. 
Buzás János Általános Iskolai tagintézmény  
akadálymentesítésének megvalósítása hitel felvétele mellett 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a 
Buzás János Általános Iskola akadálymentesítésének 
megvalósítását, 5 millió forint kedvező kamatozású, hosszú lejáratú 
hitel felvétele mellett. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy járjon el az OTP 
Banknál a hitel felvételével kapcsolatosan. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző  
 
3.) Egyebek 
 
3.1.) Nyárlőrinc Község területén lévő keresztek rendbe hozatala 
 
Pap Sándor polgármester: A Nyárlőrinci Csirke-dűlőben, az út mellett található egy vörös 
márvány kereszt, vas krisztus szoborral, mely igen lehanyagolt állapotban van. Ezt a 
keresztet régen Zsigó keresztnek hívták. Bozóky István úrral, aki a Ravatalozónál lévő 
keresztet is javította, felmérette a kereszt állapotát, valamint megnézte a templom-kertben 
lévő keresztet is. Mint kiderült a templomnál lévő keresztet a nagypapája készítette, így 
amennyiben felújításra kerülne az anyag árában elkészítené a javítás, tehát munkadíjat 
nem kérne.  
Bozóky úr a felmérés után a következő árajánlatot tette a felújításokra. A templom mellett 
lévő kereszt viszonylag jó állapotban van, ezért elszállítani nem kell, a felújítást 
anyagárban körülbelül 80-90 e/Ft + ÁFA díjért végeznék el. 
A Csirke-dűlőben lévő kereszt felújítására - mely csak szállítással lehetséges – a 
következő ajánlatot adta: bontás 60 e/Ft, felújítás 220 e/Ft, visszaállítás 82 e/Ft. 
Amennyiben kovácsolt vaskerítést szeretnénk az 350 e/Ft, a sima drótkerítés 100 e/Ft, 
mely árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
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Véleménye szerint a kereszt köré a kerítést társadalmi munkában el lehetne készíteni, így 
csak a kereszt felújításáért kellene fizetni, mely összeg bruttó 452.500 Ft lenne.  
A templom-kertben lévő kereszt felújítása körülbelül bruttó 112.500 Ft lenne. Ezzel 
kapcsolatosan meg lehet kérdezni, hogy az egyház tud-e anyagi segítséget nyújtani.  
 
Hajagos Antal: Tájékoztatni fogja a plébános urat a felújítás lehetőségéről és az 
egyháztanács döntése után tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja, hogy az egyháztanács döntése után a képviselő-
testület térjen vissza a témára. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Az önkormányzat anyagi helyzetét nem szabad terhelni, 
a kereszt felújítási költségeit az ott termőfölddel rendelkező földtulajdonosoknak kell – az 
egyházi gyűjtés után – biztosítani a hiányzó összeget. 
 
Túri István: Egyetért képviselő társa hozzászólásával. 
 
3.2.) Ravatalozónál lévő kereszt megvilágítása 
 
Tormási Zoltán: Lakossági kérést szeretne tolmácsolni a képviselő-testület fele. A 
Ravatalozónál lévő keresztet szeretnék, ha temetések idejére megvilágítanánk, mert elég 
sötét helyen van. Van-e erre lehetőség? 
 
Pap Sándor polgármester: Természetesen megpróbáljuk megoldani a világítást, de 
praktikusabbnak látná a kereszt esti megvilágítását. 
 
3.3.) Kátyúk javítása 
 
Túri István: Az ősszel szó esett az utak kátyúzásáról. Meg lehet-e oldani, hogy a Hangár 
utcánál és az Iskola utcánál lévő nagy gödröket kijavítsák, mert igen balesetveszélyes. 
 
Pap Sándor polgármester: Június hónapban kerül sor a négy utca burkolat felújítására 
és ezzel egy időben a kátyúkat is kijavítják. 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és az ülést berekesztette.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

  Pap Sándor  Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 
 


