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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 
22-én 16,30 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Szappanos Renáta, 

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

 
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 Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
151/2014. (XII.22.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

1.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testületet. 
 
Zayzon Jenőn jegyző: A Magyar Államkincstár 03-TNY-2648-2/2014-724715 számú 
leirata alapján hiánypótlást bocsájtott ki, hogy „a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 
szerint a 061030-as kormányzati funkció a törzskönyvi nyilvántartásban nem 
szerepelhet”. Ezért a 133/2014. számú határozat módosítása vált szükségessé a 
061030 kormányzati funkció elhagyásával. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Nyárlőrinc 
Önkormányzat kormányzati funkcióiról szóló 133/2014. Kt. határozatának 
módosítását – a 061030 kormányzati funkció elhagyásával - a határozat-tervezet 
szerint. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
152/2014. (XII.22.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2014. 
(XII.8.) határozatát - Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati 
funkcióiról - az alábbiak szerint módosítja: 
 
Kormányzati  Megnevezés 
funkció kód 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011220  Adó, vám- és jövedéki igazgatás 

013320  Köztemető-fenntartás és - működtetés 

013350  Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045120  Út, autópálya építése 

045160  Közutak, hidak. Alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047120  Piac üzemeltetés 

051030  Nem veszélyes ( települési ) hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052080  Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, 
üzemeltetése 

064010  Közvilágítás 

066010  Zöldterület kezelés 

066020  Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatás 

072111  Háziorvosi alapellátás 

072311  Fogorvosi alapellátás 

074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

082044  Könyvtári szolgáltatások 
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082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése  

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 
ellátások 

107051  Szociális étkeztetés 

107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
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 70 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. 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 
meghatározó jelentőségű eseményekről, valamint a 2015. 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. Van néhány 
olyan téma, melyről úgy gondoltuk, hogy érdeklődésre tarthat számot. Ilyen a 
szemétszállítás, a közbiztonság vagy a csatornázás. Ezekkel a témákkal 
kapcsolatosan hívtuk meg vendégeinket, akiket szeretne bemutatni. A Tiszakécskei 
Rendőrőrs parancsnoka Tóth Tibor őrsparancsnok, és a Városgazdasági Kft. 
részéről Molnár Tibor úr. 

Szeretne néhány szóval tájékoztatást adni a 2014. évről, de szeretné előre 
bocsájtani, hogy a következőkben felsoroltak az előző képviselő-testületnek, a hivatal 
dolgozóinak és az előző polgármesternek Pap Sándornak az érdeme.  

A 2014. évi módosított költségvetés 1 milliárd 25 millió 802 forint. Működési kiadás 
617.314 e/Ft, felhalmozási kiadás 408.488 e/Ft. A bevételi oldalon 556.655 e/Ft, míg 
a kiadási oldalon 507.852 e/Ft teljesült. A módosított költségvetés és a bevétel 
közötti különbség abból adódik, hogy az előirányzatban szerepelnek olyan tételek 
költségei, melyek még nem valósultak meg. Ilyen az energetikai és a közvilágítás 
pályázat valamint a kerékpárúttal kapcsolatos pénzmozgás.  

A bevételi oldal tartalmazza az államit támogatást mely 57 millió forint, a közhatalmi 
bevételt – más néven adók – 121.865 e/Ft, működési bevétel 57.574 e/Ft, működési 
támogatás 50.825 e/Ft. A felhalmozási bevétel, mely általában pályázati forrásból 
származik 132.228 e/Ft.  
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A finanszírozási bevétel 136.476 e/Ft, mely olyan rövid lejáratú hiteleket takar - a 
sportöltöző és a tűzoltószertár felújítására - amit az önkormányzat vett fel 
pályázathoz, miután a pályázó szervezet nem hitelképes. Ezek a pályázatok 
utófinanszírozottak, tehát a nyert pénzösszeget meg kell finanszírozni és a projekt 
befejezése után történik meg a kifizetés, mely összegből az önkormányzat 
visszafizeti a felvett hitelt. 

A kiadások a következőképpen alakultak. Dologi kiadás 56.853 e/Ft, mely 
tartalmazza a béreket, járulékokat, karbantartást, szolgáltatást, közüzemi díjakat stb. 
Az ellátottak juttatása – azaz a segély - 13.993 e/Ft, egyéb működési kiadások 
39.884 e/Ft, felhalmozási kiadások 115.693 e/Ft, melyből az idei évben megvalósult 
a szennyvízcsatorna, folyamatban van a kerékpárút, egy Škoda gépkocsik vásárlása 
mely 100%-os támogatottságú volt, valamint egy utánfutó és egy EKG gép vásárlása 
melyek szintén 100%-os támogatottságúak voltak. Ami plusz kiadásként felmerült két 
lakókonténer vásárlása a Miklós család részére.  

A számokból kitűnik, hogy több a bevétel, mint a kiadás, az önkormányzatnak 
adóssága nincsen, és előre láthatóan többlettel zárunk.  

Néhány szóban szeretné elmondani, hogy a kommunális adó bevételből - mely 
13.205 e/Ft - milyen kiadásokat fedez az önkormányzat. Szemétszállítás 9.827 e/Ft, 
de még egy hónap van hátra, tehát év végére eléri a közel 12 millió forintot. 
Közvilágítás 4.585 e/Ft, utak karbantartása 1.925 e/Ft, park gondozás 5.367 e/Ft, 
állati hulladék elszállítása 2.084 e/Ft, mely összességében 24. 061 e/Ft. Láthatóan a 
bevétel nem fedezi a kiadásokat.  

Az elmúlt évről ennyit szeretett volna elmondani és szeretné átadni a szót Molnár 
Tibor úrnak, aki a Városgazdasági Kft-t képviseli, hogy adjon rövid tájékoztatást a 
szemétszállításban bekövetkező változásokról. 
 
Hozzászólások:  
 
Molnár Tibor VGA Kft. képviselője: Köszönti a község lakosságát. Szeretné 
elmondani, hogy a szemétszállítás rendszerén 2015. január 1-től jogszabály változás 
miatt kellett változtatni, tehát nem az önkormányzat, hanem a lakosság 
negyedévente - márciusi kezdéssel – egyénileg fogja kifizetni a szemétszállítási díjat. 
A szemétszállítás díjáról egyenlőre nem tud tájékoztatást adni, miután az Energetikai 
Hivatal hivatalos állásfoglalása ebben a kérdésben még nem érkezett meg. 
Amennyiben ez az állásfoglalás megérkezik mind az önkormányzatot, mind a 
lakosságot értesíteni fogjuk. A szemétszállításban annyi változás lesz még, hogy a 
többlet hulladékot csak és kizárólag VGA feliratos zsákban tudják majd elszállítani, 
mely zsákok a Polgármesteri Hivatalban 375 Ft/ db áron kaphatóak majd. Változás 
még a szelektív hulladék-gyűjtés bevezetése, melyet szintén jogszabály ír elő. 
Nyárlőrincen minden hónap első csütörtökén lesz szelektív hulladék szállítás, 
melyhez a lakosság a sárga zsákokat már meg is kapta. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan minden évben lesz lomtalanítás, melynek külön díja nem lesz, a befizetett 
összeg ezt már tartalmazza. Ennyit szeretett volna elmondani az új rendszerről, és 
amennyiben van valakinek kérdése szívesen válaszol rá. 
 
Varga József: Ha valaki a megadott időpontokban nem jutott el, hogy egyeztessen 
az edényezet nagyságáról, mi a teendője. 
 
Molnár Tibor VGA Kft. képviselője: Attól függ, hogy hány literes az edényzet. 
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Varga József: 80 literes edénnyel rendelkezem. 
 
Molnár Tibor VGA Kft. képviselője: A lakosság 80 literes edényzettel került be a 
rendszerbe, ha ettől eltérő nagyságú az edény azt jelezni kell. Amennyiben 
módosítani szeretné az edény méretét, névre szóló számlával kell igazolni, hogy 
másik méretű edényzettel rendelkezik.  
 
Hajagos Antal: Úgy tudja, hogy amennyiben nem lesz azonosítható az edényzet 
mérete, automatikusan a nagyobb edényzethez tartozó összeget fogják leszámlázni, 
mely 15-30 e/Ft közötti különbség is lehet évente. 
 
Molnár Tibor VGA Kft. képviselője: Valóban előírás, hogy az edényzeten 
szereplejen a tulajdonos neve és a házszám, de ez a tulajdonos érdeke is, nem csak 
a szállító cégé. Ez Kecskeméten is bevezetésre került, mert elég sok edényzet 
eltűnt. A Kft. 2015. első negyedévében tervezi az edényzetek ellenőrzését, és 
amennyiben eltérés tapasztalható egyeztetünk a tulajdonossal.  
 
Sipos Imre: És aki a 60 literes edényzetet jelentette le? 
 
Molnár Tibor VGA Kft. képviselője: Ebben az esetben a 60 literes edényzetre 
vonatkozó díjat fogják kiszámlázni. Annyit szeretne még itt elmondani, hogy az 
önkormányzat annyi kedvezményt adott, hogy a 70 év feletti, egyedül élő 
személyeknek, akik 60 literes edényzettel rendelkeznek nem kell szemétszállítási 
díjat fizetni, azt az önkormányzat átvállalta. 
 
Tormási Sándor: A külterületi gyűjtőszigetek megmaradnak? 
 
Molnár Tibor VGA Kft. képviselője: Azok továbbra is ugyan úgy megmaradnak. 
 
Zubor András: Miért kellett változtatni az edények méretén? Nekünk eddig 80 literes 
volt, most vettünk egy 60 literest, mit csinálunk a másikkal? A másik dolog, hogy 
véleménye szerint 370 Ft nagyon sok egy zsákért, az önkormányzatnál 250 Ft-ért 
vettük a zsákokat. 
 
Molnár Tibor VGA Kft. képviselője: Sajnos a régi edényeztet visszavásárolni nem 
tudjuk. A zsákok ára mindenhol ennyi, az önkormányzat csak azért tudta olcsóbban 
adni, mert már jóval régebben, 4-5 éve vásárolt nagyobb mennyiségben, amiből még 
mindig van.  
 
Mészáros Irén: Szeretné megkérdezni, hogy hogyan fogják nyilvántartani, hogy 
kinek milyen méretű az edényzete és ez alapján mennyit fog majd fizetni? 
Véleménye szerint is sok a zsáknak az ára.  
 
Molnár Tibor VGA Kft. képviselője: A nyilvántartásra külön rendszer van, mely 
Kecskeméten is jól működik. A zsákkal kapcsolatosan, kétféle zsák létezik, az egyik 
mely a többlethulladék gyűjtésére szolgál, ez kerül 370 Ft-ba, a másik zsák, melyet a 
lakosság már meg is kapott ingyenes, ebbe kell gyűjteni a szelektív hulladékot. 
Ennek a zsáknak az ára már benne van a szemétszállítási díjba.  
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Mészáros Irén: A szelektív hulladéknál a fém és a műanyag egy zsákba kell, hogy 
kerüljön? 
 
Molnár Tibor VGA Kft. képviselője: Igen, erre egy külön rendszer van, egy 
válogató üzem, ahol a szelektív hulladékot szétválogatják. Amennyiben több kérdés 
nincsen, köszöni, hogy meghallgatták.  
 
Pénzváltó István polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Véleménye szerint a 
tájékoztatóból kiderült, hogy érdemes szelektíven gyűjteni a szemetet, mert akkor 
akár kisebb méretű edényzetre is le lehet cserélni a jelenlegit.  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Varga József: Több kérdést is szeretne feltenni. A fogorvosi rendelővel 
kapcsolatosan szeretné megkérdezni, hogy van-e rá esély, hogy a doktor úr itt 
rendeljen a községben? Soknak tartja az 5 millió forintot a parkgondozásra, mit takar 
ez az összeg? A MÁV épülettel kapcsolatban már olvasta a testületi ülés 
jegyzőkönyvét, hogy polgármester úr is szeretne kezdeni valamit az épülettel. 
Problémát jelent, hogy a Ravatalozó egyik esőcsatornája nagyon rossz állapotban 
van, az összes víz a sírokhoz folyik, mindenképpen meg kell javítani. Már az elmúlt 
évben is említette, hogy ha van rá lehetőség jó lenne üdvözlő-táblát elhelyezni a 
községbe érkezőknek. Ennyit szeretett volna elmondani. 
 
Pénzváltó István polgármester: A kérdésekre a feltevés sorrendjében válaszol. A 
doktor úr némi türelmet kért, míg sikerül mindent elintéznie úgy a Nyárlőrinci 
praxissal kapcsolatban, mint Lakiteleken, ahol a fia fogja átvenni a rendelést. A 
mostani szerződés azért jött létre, hogy az OEP finanszírozást el tudja intézni. 
Hosszú távú megoldásban gondolkozunk. A rendelőt rendbe kell hozni az 
önkormányzatnak, és miután dr. Macsári Máriával a rendelő közös tulajdon, vele is 
tárgyalásokat kell folytatni.  
 
A parkgondozással kapcsolatban. Az összegben benne van az önkormányzati 
foglalkoztatott bére, tartalmazza az eszközök karbantartását, az üzemanyagot, a 
locsolást és eszköz beszerzését. 
 
A vasút-állomással kapcsolatban szeretne a lakosságtól ötleteket kérni. A MÁV-val 
már felvette a kapcsolatot, de konkrét funkciót kell megjelölni, hogy mit szeretnénk 
vele kezdeni. Mindenképpen találni kell rá valamilyen megoldást, ha más nem, akkor 
le kellene bontani és a helyére az önkormányzat egy kisebb várót építene. 
 
A Ravatalozóval kapcsolatos észrevétel jogos. Az esőcsatornából rossz helyre folyik 
a víz. Jegyző asszonnyal egyeztettünk és megkeressük a vállalkozót, hogy 
garanciába javítsa ki a hibákat.  
 
Az üdvözlő-táblának úgy néz ki, hogy a kerékpárút elkészültével lesz létjogosultsága. 
Bízunk benne, hogy sok turista fog erre járni, és a községet is meglátogatják. Utána 
járunk és ha nem kerül sokba megcsináltatjuk. Reméli a válaszok kielégítőek voltak.  
Van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? Esetleg a közbiztonsággal 
kapcsolatosan?  
 
Zubor András: Ritkán látjuk Őket a községben, többször kellene jönniük. 
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Pénzváltó István polgármester: Ezzel kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy a 
körzeti megbízotti lakást érintésvédlemileg felülvizsgáltattuk és rengeteg probléma 
adódott. A helyrehozatal után szeretnénk szorgalmazni, hogy a községben legyen 
körzeti megbízott. 
 
Tóth Tibor őrsparancsnok: Évek óta probléma, hogy a körzeti megbízott nem lakik 
a községben. A tervek között szerepel, hogy megpróbálják megoldani, hogy a körzeti 
megbízott itt lakjon. Két nyárlőrinci fiatal is van, akik most fogják befejezni az iskolát, 
esetleg közülük vállalhatna valamelyik itt szolgálatot. Elhangzott, hogy keveset 
tartózkodnak a faluban a rendőrök. Nyár óta működik egy országos program, melyet 
a Belügyminisztérium indított el és körülbelül plusz 2 milliárd forintnyi összeget kapott 
a rendőrség, hogy a közterületek közbiztonságát megerősítsék. Ennek a programnak 
a keretében effektív szolgálatot plusz 4 órát kell teljesíteni, és a község területére 
három naponta jönnek. Sajnos el kell mondani, hogy az elmúlt félévben 
megemelkedett az ittas vezetések száma és Bács-Kiskun Megye ebben élen jár. Úgy 
véli, hogy a vagyoni bűncselekmények tekintetében nagyobb problémák nincsenek, 
köszönhető ez az itt működő polgárőrségnek is. Az elmúlt évben 2013-ban 21-25 
bűncselekmény volt a községben, ez ebben az évben hasonló szinten van. Kiemelt, 
súlyos bűncselekmény a községben nem fordult elő. Köszöni, hogy meghallgatták. 
 
Pénzváltó István polgármester: A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban szeretné 
elmondani, hogy a Közlekedésfelügyelet a közelmúltban kétszer is járt kinn. Az egyik 
esetben a 44-es úton történt halálos baleset miatt, hogy hogyan lehetne 
biztonságosan átkelni annak, aki a 44-es túloldalán száll le a buszról. A másik, hogy 
úgy néz ki, megoldható a Sugár utcai buszmegálló másik helyre történő áttétele, 
valamint a központi buszmegállónál lévő buszöböl kialakítása is tervbe van véve. 
Több bejelentés is érkezett, hogy a Dózsa Gy.-Sugár utca kereszteződésébe stop 
tábla kerüljön, ezzel kapcsolatosan is igyekszünk intézkedni. 
 
Kerekes László: A 44-es főúton körforgalom kialakításáról esett-e szó? 
 
Pénzváltó István polgármester: Sajnos ez nem járható út, még a 
sebességkorlátozó tábla kirakását sem lehet megoldani. A 44-es útnak olyan 
nemzetközi forgalma van, hogy nem szabad lelassítani. 

Az Orgona utcai áldatlan állapotok rendbe hozatalára pénteken egy nagyon jó csapat 
jött össze, Tormási Zoltán vezetésével. A kerékpárút készítésénél megmaradt földet, 
valamint a Szalóki Lajos által fölajánlott földet ingyen szállították az Orgona utcai 
kereszteződéshez, valamint néhány földútra. Szeretné megköszönni az ezzel 
kapcsolatban nyújtott segítséget Varga Imrének, Tormási Sándornak, Nagy 
Lászlónak, Túri Istvánnak, Forgó Istvánnak, Molnár Máténak, Polyák Antalnak és 
Tormási Zoltánnak, valamint a Mega-Speg Kft-nek – akik a kerékpárutat csinálják – 
hiszen az ő gépeik rakták fel az összes földet. 
 
Az elmúlt héten szerdán örömteli esemény volt Nyárlőrincen, Királyfiakat és 
Királylányokat avattak Nyárlőrincen. Nyárlőrinc a 2013. év tekintetében 
lakosságszámhoz viszonyítva a születések számát tekintve az első három település 
közé tartozik, ezért kis ünnepség keretében a kisgyermekeket megajándékozták. 
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Zubor András: A postánál rettenetesen nagy a gödör, mindig áll a víz, a sár, ugyan 
ez mondható el a Ficánka presszó előtti részről is. A presszó után az út szélén sok a 
gyümölcsfa, a termés lehullik a járdára, beletapossák, nem lehet eljárni, csúszik a 
járda, ami balesetet is okozhat. A másik kérdése, hogy lehetne-e árkokat csinálni, 
hogy a víz lefolyjon a járdáról? 
 
Pénzváltó István polgármester: A fa termését a tulajdonosnak kell eltakarítani a 
járdáról, vagy ha olyan balesetveszélyes ki kell vágni a fát. A Közútkezelővel már 
egyeztettünk az árkok tekintetében. Januárban, ha az idő engedi igyekszünk a 
problémát megoldani. Sajnos az utakra nem lesz pályázati lehetőség, saját erőből 
kell majd megoldani a rendbe hozatalt, mely nem kis összeg. A legközelebbi utca a 
Rákóczi utca lesz, melyet szeretnénk rendbe hozni. A tervek között szerepel 
Skoperda András telkén lévő törmelék bezúzása, a kért árajánlat 4.100 e/Ft. Meg kell 
nézni, hogy pontosan mennyi a hasznosítható mennyiség és megéri-e bezúzatni, 
mert útjavításra jó lenne. Ezzel kapcsolatosan kér némi türelmet, mert sajnos a jövő 
évben a pénz nem több lesz, hanem kevesebb, és egyenlőre nem tudjuk, hogy mivel 
számoljunk.  
 
Tormási Sándor: Az Iskola utca folytatásában lévő út egészen a kishídig szinte 
járhatatlan. Valamit tenni kellene, hogy az út jobb állapotba kerüljön.  
 
Pénzváltó István polgármester: Az az út a KPM-é. Nem túl jól sikerült a javítása, a 
kátyúzás ott már nem elég, egy teljes felújításra lenne szükség, de túl nagy biztatást 
nem kaptuk ezzel kapcsolatban.  
 
Varga József: Az Idősek Napköziotthona működik, vagy nem működik? 
 
Pénzváltó István polgármester: Még nem működik. Meg volt a hivatalos átadás, de 
kiderült, hogy nincs villámhárító az épületen, melyhez a Tűzoltóság ragaszkodik, a 
kivitelező szerint nem kell, mert a törvény nem kötelezi. Ma kaptunk a tervezésre és 
a kivitelezésre egy 775 e/Ft-os árajánlatot, még ki kell deríteni, kit terhel az összeg. 
Véleménye szerint a kivitelezőt, hiszen a tervben szerepel a villámhárító. Ez az 
önkormányzatnak is problémát jelent, hiszen 13 millió forintja van a projektben, 
melyhez nem jut hozzá. Az épület egyébként használható, működőképes.  
 
Varga József: A Volán buszok útvonala kötött, vagy szabadon közlekedhetnek azon 
az utcán, amelyiken akarnak? 
 
Pénzváltó István polgármester: Utána fog nézni a hivatalos útvonalnak. Már látta, 
hogy itt a központban fordulnak meg, tolatva. 
 
Kiss Ferenc: Nem szerencsés a központban tolatva megfordulni, ott az iskola, 
nagyon balesetveszélyes. 
 
Mészáros Irén: Meg lehet-e oldani, hogy a busz a régi tanácsházánál jönne be, és 
ott is megállna. Sok külterületi lakos él ott akiknek nem kellene begyalogolni a 
központba a buszhoz. 
 
Pénzváltó István polgármester: A busz bejöveteléhez először is biztonságos vasúti 
átjáró kellene, valamint betonút. Véleménye szerint a zártkerti területek – ahol a busz 
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bejönne a faluba - nagyon értékesek, belterületté kellene nyilvánítani és a falut arra 
fele kellene bővíteni. 
 
Mészáros Irén: Szeretné jelezni, hogy a temetőben élettársa sírjánál 4 darab fa van 
ültetve, melyeknek összeér a lombkoronája. A madarak közkedvelt helye, de az 
ürülékükkel tönkreteszik a sírt. Szeretné, ha két fa kivágásra kerülne.  
 
Pénzváltó István polgármester: A temetővel kapcsolatban szeretné jelezni, hogy az 
eddigi vállalkozó felszámolás alatt van, ezért a szerződést felbontottuk vele. 
Ideiglenesen – a pályázati kiírás sikeres lezárásáig – egy másik vállalkozót bíztunk 
meg a temető fenntartásával. A kérésnek igyekszünk eleget tenni.  
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a lakosság 
megjelenését és a közmeghallgatást berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


