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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 
11-én 17 órakor megtartott üléséről. 

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

István, Vas Ildikó, Kállai-Szappanos Renáta, Forgó Istvánné 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 
módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2017. 
háromnegyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Nyárlőrinc Polgármesteri Hivatala 2018. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
117/2017. (XII.11.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2017. 
háromnegyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
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3.) Nyárlőrinc Polgármesteri Hivatala 2018. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy az állami támogatásokat az óvoda 
pályázat 257 millió forintos, valamint a járda pályázat 15 millió forintos támogatása 
emelte meg. Ezeket a változásokat, valamint a testület által hozott döntéseket kellett 
átvezetni a bevételi és kiadási oldalon. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
költségvetés módosításának elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

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

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (XI.9.) és az 
1/2017. (II.14) rendelet módosításáról 

 
*** 

 
2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2017. 

háromnegyedévi beszámolója 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. 
Véleménye szerint a teljesítés időarányosan jónak mondható, főleg a közhatalmi 
bevétel, mely 95%-os. Ez azt jelenti, hogy a községben nagyon jó az adómorál. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az 
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal háromnegyed évi beszámolójának 
elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2017. háromnegyed évi 
beszámolójának elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon 
Jenőné jegyző. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
118/2017. (XII.11.) Kt. határozat 
A 2017. háromnegyed évi 
beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Község 
Önkormányzatának 2017. háromnegyed évi költségvetés 
teljesítését 

683.739 e/Ft bevétellel és 

320.125 e/Ft kiadással,  

2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. háromnegyed 
évi költségvetés teljesítését 

76.089 e/Ft bevétellel és 

69.837 e/Ft kiadással 
elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Nyárlőrinc Polgármesteri Hivatala 2018. évi belső ellenőrzési terve 
 
Pénzváltó István polgármester: Feléri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tegye meg 
előterjesztését. 
 

Zayzon Jenőné jegyző: A belső ellenőrzési tervhez kapcsolódó anyagot a testület 

tagjai megkapták. A 2018-as évre 10 belső ellenőrzési nap van beállítva. A 2018. évi 

belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek december 31-ig kell jóváhagynia. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a 2018. évi belső 
ellenőrzési terv elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési 
szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési 
tervét. Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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119/2017. (XII.11.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
belső ellenőrzési terve 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 29. § (1) 
bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső 
ellenőrzési tervét. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 

Melléklet a 119/2017. (XII.11.) Kt. határozathoz 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
 

Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 
 

2018.01.01-től 2018.12.31-ig 
 

Az 
ellenőrze

ndő 
intézmény 

neve 

Kockázat 
elemezés 

A tervezett 
ellenőrzés 

tárgya 

A 
tervezett 
ellenőrzé

s célja 

Ellenőr
zendő 
idősza

k 

Ellenőrz
ési 

kapacitá
s 

szükségl
et 

Ellenőrzés 
típusa és 

módszerei 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Nyárlőrinc 
Község 
Önkormán
yzata 
Tanyagon
dnoki 
tevékenys
ége  

A 
szolgáltató 
a 
tanyagond
noki 
szolgáltatá
st a 
Szoc.tv. 
60. §-a és 
a külön 
jogszabály
ban foglalt 
szakmai 
szabályokn
ak 
megfelelőe
n tartja 
fenn. A 
támogatás 
a települési 
önkormány
zatot az 
ellátást 
biztosító 
szolgálat 
száma 
alapján 
illeti meg. 
Az 
ellenőrzés 

A 
tevékenysé
g során 
kötelezően 
vezetendő 
nyilvántart
ásai, 
naplók, 
bizonylatok 

Annak 
feltárása, 
hogy a 
szolgáltató 
a 
jogszabályi 
előírásokn
ak 
megfelelőe
n végzi-e a 
tevékenysé
g bizonylati 
munkáját? 

2017 2 nap Szabálysz
erűségi 
ellenőrzés. 

II negyed év 
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elmulasztá
sa a 
lehívható 
állami 
támogatás 
szükséges 
mértékét 
kockáztatja 

 

Nyárlőrinc 
Polgármes
teri Hivatal 
és a 
támogatott 
civil 
szervezete
k  

Társadalmi 
szervezete
knek 
nyújtott 
támogatás
ok 
felhasználá
sának 
szabálysze
rűsége. 
 
 

A 
támogatás
ok 
felhasználá
sának 
nyilvántart
ásai és 
bizonylatai. 

Az 
esetleges 
elszámolás
i 
hiányosság
ok 
feltárása. 

2017. 2 nap Szabálysz
erűségi 
ellenőrzés 

II.. negyedév 

Nyárlőrinc 
Polgármes
teri Hivatal 
Közbeszer
zés. 

A 
közbeszerz
és útján 
megvalósul
ó 
beruházás
ok 
ellenőrzés
ének 
elmaradás
a, az 
érvényes 
jogszabály
ok 
maradéktal
an 
érvényesül
ését 
kockáztatja
. 

A 
beruházás 
lebonyolítá
sa során 
keletkezett 
valamennyi 
bizonylat. 

A Kbt.-ben 
foglalt 
kötelezetts
égnek 
történő 
megfelelés
, továbbá 
az 
esetleges 
helytelen 
gyakorlat 
feltárása 
és 
javaslattéte
l a hibák 
kiküszöböl
ésére. 

2017 2   

Előre nem 
tervezett 
ellenőrzés 

    4 nap   

 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Pénzváltó István polgármester: A Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2 
millió forint visszatérítendő támogatással kapcsolatban kéréssel fordult az 
önkormányzathoz. Az egyesület 1 millió forint támogatást, valamint 2 millió forint 
visszatérítendő támogatást kapott. Az Egyesület elnöke jelezte, hogy ebben az 
évben az összeget nem tudják visszafizetni. Szeretnének további 1 millió forint 
támogatást kérni valamint, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a fennmaradó 1 
millió forint következő évben történő visszafizetését. 
 
Az elmúlt másfél hónapban az egyesületnek már 10 éles bevetése volt és ebben 
tűzeset még nem szerepel. Majdnem minden esetben hamarabb érkezetek, mint a 
Kecskeméti tűzoltók. Szinte minden felszerelést sikerült már beszerezniük ez alatt a 
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rövid idő alatt. Úgy gondolja, hogy a tevékenységük elismerésre méltó. Javasolja a 
támogatás odaítélését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Amennyiben a képviselő-testület a plussz támogatás 
biztosításáról dönt, akkor az egyesület támogatásra vonatkozó határozatát oly 
módon kell módosítani, hogy a támogatás mértéke 2 millió forintra emelkedik és a 
fennmaradó 1 millió forint visszatérítendő támogatás határidejét a testület 2018. 
december 31-re módosítja. 
 
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 a Nyárlőrinc 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2017. évre 2 millió forint támogatás biztosítását, 
az általános tartalék terhére. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Nyárlőrinc 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére biztosított 1 millió forint visszatérítendő 
támogatás határidejét 2018. december 31-re módosítsa. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
120/2017. (XII.11.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére támogatás biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2017. Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A Képviselő-testület a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére 2017. évre 2 millió forint támogatást biztosít, az általános 
tartalék terhére. 

A Képviselő-testület a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére biztosított 1 millió forint visszatérítendő támogatás határidejét 
2018. december 31-re módosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
4.2.) Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai az előterjesztést megkapták. Szóban 
annyival szeretné kiegészíteni, hogy mint a határozat-tervezetből is kiderül a 
kormányzati funkciók közül a sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 
fejlesztése, valamint az egyéb kiadói tevékenység az önkormányzathoz kerül át a 
polgármesteri hivataltól. 
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Kéri a képviselő-testülettől a kormányzati funkciók határozat-tervezet szerinti 
elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Nyárlőrinc 
Önkormányzat kormányzati funkcióit az alábbiak szerint elfogadni: 
 
Kormányzati   Megnevezés 
funkció kód 
081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
083030  Egyéb kiadói tevékenység 

Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
121/2017. (XII.11.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyárlőrinc 
Önkormányzat kormányzati funkcióit az alábbiak szerint elfogadja: 

Kormányzati   Megnevezés 
funkció kód 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok 

működtetése és fejlesztése 
083030   Egyéb kiadói tevékenység 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

7.3.) Pénzváltó István polgármester: Az Imaházzal kapcsolatos kivitelezői 

szerződés úgy szól, hogy a vállalkozó, a vállalkozási díj 30%-ának megfelelő 

összegű előlegszámlát, 50%-os készültség esetén részszámlát, ezt követően a 

beruházás befejeztével végszámlát bocsájt ki. Sajnos az Imaház kivitelezése időben 

csúszott meg és vannak olyan munkálatok, melyek az időjárás függvénye. Például a 

nemes vakolatot fagy esetén nem lehet felvinni. A mesteremberek a munkát 

elvégezték, de miután a fővállalkozó nem jut a pénzéhez, így őket sem tudja kifizetni. 

Amennyiben szükség lenne a kifizetésekre, szeretné kérni a képviselő-testület elvi 

hozzájárulást, hogy az önkormányzat 4 millió forint erejéig pénzösszeget biztosít a 

kifizetésekre. 

Zayzon Jenőné jegyző: A pénzösszeg biztosítása esetén az Önkormányzatnak a 

Református Egyházközséggel megállapodást kell kötnie a pénzösszeget illetően és 

meg kell jelölni a visszafizetés határidejét. 
 
Pénzváltó István polgármester: 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 
és a visszafizetés határidejére 2018. április 30-át javasolt. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Református 
Egyházközség részére 4 millió forint visszatérítendő támogatás biztosítását. 
Javasolja, hogy a visszafizetés határideje 2018. április 30. legyen. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

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

 
122/2017. (XII.11.) Kt. határozat 
Református Egyházközség részére 
visszatérítendő támogatás biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református 
Egyházközség részére 4 millió forint visszatérítendő támogatást 
biztosít, 2018. április 30-ai visszafizetési határidővel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülés jelen szakaszát berekesztette azzal, hogy az 
ülés 18 órakor közmeghallgatással folytatódik a Művelődési Házban. 
___________________________________________________________________ 
 
 
(Az ülés 18 órakor a Művelődési Házban 90 fő érdeklődő jelenlétével 
közmeghallgatással folytatódik.) 
 
Pénzváltó István polgármester: Tisztelettel köszönti a falu lakosságát, a megjelent 
képviselőket, meghívottakat és köszönetet mond, hogy elfogadták a meghívást. 

A következő napirend szerint kíván tájékoztatást adni: 
 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 
meghatározó jelentőségű eseményekről, valamint a 2018. évre előzetesen 
megfogalmazható célokról. 

2.)  Egyebek 
 

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 2017. évről, valamint a következő évről. 
Amennyiben semmi rendkívüli nem történik, az önkormányzat pozitív mérleggel 
zárhatja az évet. Az önkormányzatnak vannak a törvény által előírt kötelező feladatai 
és az önként vállalt feladatok, ezekről szeretne néhány szóval tájékoztatást adni.  

Kötelező feladat az intézmények zavartalan működtetése. Jelenleg az 
önkormányzathoz egy intézmény tartozik a Polgármesteri Hivatal. Az általános iskola 
már korábban elkerült az önkormányzattól, az óvoda pedig társulási formában 
működik a lakiteleki Szivárvány Óvodával. 

A segélyezés is kötelező feladat, melynek keretében rendkívüli segélyt biztosítunk 
gyógyszerre, tüzelőre vagy étkezésre. Az önkormányzat ebben az évben is pályázott 
szociális tűzifára, melynek keretében 138m3 tűzifa támogatásban részesültünk. 

A közfoglalkoztatás is önkormányzati feladat. A közmunkaprogrammal kapcsolatban 
meg szeretné jegyezni, hogy ha nem lennének közmunkások a településen, akkor 
lehet, hogy megállna az élet és nem tudnának bizonyos feladatokat ellátni. Általában 
harminc-negyven embert érint a közmunkaprogram, hiszen több helyen, iskolában, 
óvodában, polgármesteri hivatalban, közterületeken is tevékenykednek. Ha ők nem 
lennének, akkor súlyos pénzeket kellene kifizetnie az önkormányzatnak, hogy a 
munkák el legyenek végezve. 

A köztemető fenntartása szintén kötelező feladat, ugyan úgy, mint a közterületek 
gondozása, melyben szintén sokat segítenek a közmunkások.  

Ebbe a körbe tartozik a háziorvosi és a védőnői szolgálat, valamint a fogorvosi 
ellátás. Ez év szeptemberétől újra van fogorvos Nyárlőrincen. Az épület belső része 
gyönyörűen helyre van állítva, melyben sokat segített dr. Németh László fogorvos. A 
rendelő berendezését teljes egészében Ő finanszírozta. Az épület külső részének 
felújítását a későbbiekben szeretnénk elvégezni.  

A közművelődéssel kapcsolatos feladatok ellátása is kötelező feladat, melyet a 
Művelődési Ház és a Községi Könyvtár maradéktalanul ellát. A Könyvtár a Megyei 
Könyvtár fiókkönyvtár, tehát ami újdonság ott megjelenik, az az itteni könyvtárban is 
látható, olvasható lesz. El lehet mondani, hogy a könyvtár példa értékűen működik. 

A hulladékszállítás is önkormányzati feladat. A 70 év feletti egyedülálló személyek 
esetében 60 literes gyűjtőedényzetig az önkormányzat átvállalta a szemétszállítási 
díj kifizetését. A Ceglédi társulást ebben az évben bekebelezte a Duna-Tisza közi 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. Ez a cég fogja 
a következő évtől a kommunális hulladékot szállítani. Sajnos a külterületi 
hulladékgyűjtő szigetek egyenlőre problémásak. Néhányan igen nagy mennyiségű 
hulladékot szállítanak ki a külterületi konténerekhez, ami nem fér az edényzetbe, 
lekerül a földre és a szemét szétszóródik. Ennek megakadályozására egy helyen 
már szereltünk fel kamerát és ennek segítségével néhány személyt már 
figyelmeztettünk is.  

A szociális étkeztetés főleg az időseket érinti. Az ételt Kecskemétről hozatjuk, mert a 
községnek még nincs saját konyhája. Az ételt a szociális gondozók és a 
tanyagondnok viszi ki a rászorulóknak.  

Közhatalmi feladata is van az önkormányzatnak, ami az adó kivetését és beszedését 
szolgálja. Itt szeretne köszönetet mondani a lakosságnak mert a közhatalmi 
feladatok teljesítése 95%-os, ami rendkívül jó és azt jelenti, hogy a községben jó az 
adófizetési morál. 
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A közvilágítás is önkormányzati feladat. A ledes világítás elkészülte után látszott, 
hogy hol kellene nagyobb világítást, ezért kikértük szakember véleményét, és 
pótoltuk a hiányosságokat. A közvilágításhoz tartozik még a vasúton túli területek 
Borászatról történő leválása, mely már hosszú-hosszú évek óta húzódik. A lakosság 
már a Démász részére fizeti az áramszámlát és érvényesíteni tudják a 
rezsicsökkentést, de a cégek, vállalkozók és az önkormányzat aki a közvilágítást 
fizeti nem. Jelenleg ennek a megszüntetésén dolgozunk.  

Önkormányzati feladat az utak karbantartása, a hó eltakarítás, síkosság mentesítés, 
földutak rendbetétele. A földutaknál az a probléma, hogy a több esetben már nem ott 
halad, ahol az eredeti volt. Ezeket az utakat majd helyükre kell tenni, az eddig adott 
árajánlatok milliós nagyságrendűek.  
 
Nem kötelező feladatok a mezőőri és tanyagondnoki szolgálat, valamint a civil 
szervezetek támogatása. Ilyen civil szervezet a polgárőrség, akik a község 
biztonságáért sokat tesznek, a labdarúgó egyesületet, a Nyárlőrinc az Idősekért és 
Rászorulókért Alapítványt és most egy új egyesület a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete, akiknek ezen rövid idő alatt már 10 éles bevetésük is volt. 

Az ez évi beruházásokkal kapcsolatban elmondja, hogy ebben az évben 
megpezsdült az élet a községben. Az óvoda felújítására, bölcsőde kialakítására 256 
millió forintot nyertünk. Nem lesz könnyű az óvodások megfelelő elhelyezése ezért 
mindenkitől megértést és türelmet kér. Ezzel egy időben a polgármesteri hivatal 
felújítását is meg kell kezdeni, mert arra is kaptunk 45 millió forintot. Természetesen 
a hivatalt is ki kell költöztetni valahova. A következő év áprilisában választás lesz, 
tehát csak után tudunk elkezdeni minden ilyen munkálatot. 

Ebben az évben kezdődött a Református Imaház felújítása, mely hamarosan 
befejeződik, bár ez még időjárás függvénye is.  

Hamarosan befejeződik az Árpád utcától a Tavasz utcáig tartó járda felújítása. A 
munkálatok elvégzését december 20-ra ígérték. Ezzel egy időben a temető Dózsa 
Gy. utca felőli kerítése is megújul.  

A fogorvosi rendelő felújítása közel 10 millió forintba került, melyben nagyon sokat 
segített dr Németh László fogorvos. 

Pályáztunk díszkivilágításra, mely a község központjában került elhelyezésre. Bízik 
benne, hogy mindenki tetszését elnyerte.  

Elkezdődött a játszótér kialakítása a katolikus templom kertjében. Próbáltunk 
pályázati lehetőségek után nézni, de jelenleg erre lehetőség nincs. Így a már félre 
tett pénzből, szülők, lakosság és esetleg a cégek támogatásával tudnánk jövőre 
megvalósítani a játszóteret. 

A kerékpárút folytatásával kapcsolatosan újabb információi nincsenek, illetve az 
újabb tervek szerint ez a kerékpárút csatlakozna a Székesfehérvár-Gyula 
útvonalhoz, de a Kecskemét-Nyárlőrinc vonalat földútra tervezik.  

A község központjában található az úgynevezett Faház épülete, melyet az 
önkormányzat szeretne megvásárolni és konyhát létesíteni a helyén. A terület a 
Magyar Állam tulajdona. Felértékeltettük az épületet és a területet, ajánlatot tettünk 
melyet elküldtünk tanulmányozásra. Jelenleg ott tartunk, hogy a Magyar Állam 
árverésen szeretné értékesíteni az ingatlant. 
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Még három pályázat vár elbírálásra. Az egyik a külterületi földutakra kiírt pályázat, 
mely 90 milliós nagyságrendű. A pályázat megalapozott, 10 gazdasági egységet is 
érint, bízunk benne, hogy pozitív elbírálásban részesül. Ennek a pályázatnak a 
keretében pályáztunk egy traktorra két munkagéppel, egy tolólapra és egy zúzóra. 

A másik, a Helyi indentitás erősítése, mely közösségi rendezvényeket finanszírozna 
és némi eszközt is be lehetne szerezni. A pályázatot befogadták és konzorciumban 
Lakitelekkel és Tiszaalpárral valósítanánk meg.  

A harmadik, melyet Tiszakécske gesztorságával szintén konzorciumban adtunk be, a 
helyben foglalkoztatással kapcsolatos Paktum pályázat. Ennek célja, hogy minél több 
ember a lakóhelyén tudjon elhelyezkedni, munkát vállalni. Ehhez az kell, hogy 
munkahelyek legyen. Elsősorban a kis- és középvállalkozásokat célozzák meg ezzel. 

Még egy pályázata van elbírálás alatt az önkormányzatnak a Közlekedésfejlesztési 
pályázat, melynek keretében elkészülhet a vasút állomás épületének felújítása és 
biciklitároló kialakítása, a Sugár utcai két buszöböl kialakítása, a hivatal előtti 
buszmegálló felújítása és fedett bicikli-tároló kialakítása. Az elnyerhető összeg 37 
millió forint.  

A Maspex Olympos Kft. közel 3 milliárdos beruházást hajt végre a községben. Az 
egyik a hamarosan kész raktárcsarnok épülete, a másik a szennyvíztisztító és 
csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása. Ez most néhány utcában 
kellemetlenséget okoz, de a későbbiekben új aszfaltréteggel fogják ellátni az utcát. A 
következő évben szeretnénk ezzel párhuzamosan az Ősz és Orgona utcákat is 
burkolattal ellátni, valamint a Nyár és a Május 1. utca kátyúzását is meg kell oldani.  

Röviden összefoglalva ennyit szeretett volna elmondani. Köszöni szépen a figyelmet. 
Akinek kérdése van, kéri tegye fel. 
 
Végh Mária: Csak gratulálni lehet ehhez sok felújításhoz, pályázathoz, régen haladt 
ilyen szépen előre a község. Sajnos a faluban a patkányok létszáma borzasztóan 
elhatalmasodott. Ennek a problémának a megoldásában kérne segítséget.  
 
Túri István képviselő: Ebben a kérdésben tud segíteni. Bár nem túl olcsó, de 
nagyon hatékony szert, amit saját maga is használ, tudna majd ajánlani. 
 
Kiss Ferenc: A problémát az jelenti, hogy ha a szomszédok nem fogják irtani egyik 
helyről átmegy a másikra.  
 
Végh Mária: Sajnos nálunk a szomszédban is sok a lim-lom, régi farakások ahol 
megbújnak a jószágok. 
 
Pénzváltó István polgármester. Jelenleg az önkormányzat kapcsolatban áll egy 
rágcsáló irtó céggel, megpróbálunk tőlük szaktanácsot kérni ebben az ügyben. 
 
Túri István képviselő: Javasolná az újságban történő megjelentetését, és felhívást 
közzé tenni, hogy egységesen mindenki irtsa a jószágot. A vegyszer beszerzésében 
segítséget tud nyújtani.  
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Ezzel kapcsolatosan a legfontosabb, hogy a 
gócpontokat, az élőhelyeket, élettereket kell megszüntetni. Természetesen használ a 
vegyszerezés, irtás, de a legfontosabb az életterek megszüntetése. Sajnos a 
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községben az állattartás visszaesett, de az épületek, az esetleges takarmányok 
ottmaradtak és ez mind nagyon kedvez az állatok elszaporodásában. 
 
Pénzváltó István polgármester: Az elmúlt évben sok problémát okozott a víz 
minősége a községben. Van-e most valamilyen gond?  
 
Varga József: A probléma még fennáll, de sokkal kisebb mértékben. Amikor 
probléma van mindig bejelentem, kijönnek, megvizsgálják és elhárítják a problémát. 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben csak ilyen lokális szinten fordul vagy 
fordulnak elő problémák, akkor nem kimondottan a technológiával van a probléma. 
Esetleg a vezeték lehet rossz állapotban, vagy a víz nem fordul meg. Mindenkit arra 
bíztatok, hogy szóljanak, ha probléma van, mert ha nem jelzik, nem fogják tudni, 
hogy probléma van. Egyébként a Tiszakécskei szakemberek valóban nagyon 
szolgálatkészek és igyekeznek gyorsan megoldani a problémát.  
 
Szeretné jelezni, hogy az állati hullákat tároló konténer hamarosan kikerül a 
szennyvíztelepre, ahol megfelelő hely lett kialakítva, ahol a területet mosni, 
fertőtleníteni lehet. Bízunk benne, hogy a hely kulturáltabb és tisztább lesz, mint a 
jelenlegi. A terület kamerával lesz ellátva, zárva lesz és aki szeretné az állati hullát 
beletenni szólnia kell.  
 
Az ünnepek közeledtével szeretné megkérni a lakosságot, hogy mindenki próbálja 
rendbe rakni a háza táját, hogy ha valaki elmegy a háza előtt ne a rendetlenséget 
lássa. 
 
Baksa Lászlóné: A szemétszállítással kapcsolatban szeretné megkérdezni - mert itt 
a községben elég nagy gondot okoz – hogy például a krumpliszárat elviszi-e a 
szemétszállító autó? 
 
Pénzváltó István polgármester: Természetesen a zöldhulladék is – falevél, gally – 
mind elszállításra kerül megfelelő időpontban, melyről értesítik a lakosságot. 
Megoldást kell még találni majd a hamu és a salak elszállítására, mert ez még nem 
megoldott. 
 
Túri István képviselő: A hamu és a salak – természetesen csak akkor ha tiszta és 
nincs tele vas, vagy szög maradvánnyal – nagyon jó lenne a földutak gödreinek 
feltöltésére. Ennek az összegyűjtését kellene megoldani.  
 
Pénzváltó István polgármester: Szintén ez a gondolat fogalmazódott meg benne is.  
 
Túri István képviselő: Vannak olyan települések is, ahol az építési törmeléket 
összegyűjtik, és amik egy megfelelő mennyiség felgyülemlett ledarálják és szintén a 
földutakat töltik fel vele, beledolgozzák az utakba. 
 
Pénzváltó István polgármester: A zártkerti telkeket – ahol a betontörmelék található 
– olyan valaki vette meg, akinek van darálója és szándékában áll az összes 
törmeléket eltüntetni.  
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Amennyiben több kérdés nem merül fel mindenkinek megköszöni a részvételt és 
boldog ünnepeket kíván. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 


