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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30-
án 16,30 órakor megtartott üléséről. 

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

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

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos, 
Horváthné Dékány Judit gyermekvédelmi felelős, 
Almási Barbara óvodavezető. 
 

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 (5) 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.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásról 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Község Környezetvédelmi Programja (2015.-2020.) 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
48/2016. (V.30.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásról 

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Nyárlőrinc Község Környezetvédelmi Programja (2015.-2020.) 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) Egyebek 
 
1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásról 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyző asszonyt, hogy 
tegye meg előterjesztését. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot 
megkapták. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.  
 
Pénzváltó István polgármester: Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? 
 
Horváthné Dékány Judit gyermekvédelmi felelős: Szeretné kiegészíteni a 
beszámolóját, hogy 2016-tól megváltozott a gyermekvédelemi törvény. 2016. január 
1-től a gyermekvédelmi felelős a családból kiemelt és védelembe vett gyermekekkel 
nem foglalkozhat. A gyermekjóléti központból esetmenedzsereket neveztek ki, akik 
segíteni fogják a gyermekjóléti felelős munkáját. Nyárlőrinc település három 
esetmenedzsert kapott, akik szerdai napokon járnak ki, ahol közös fogadóórát 
tartunk és családlátogatásra is együtt megyünk ki. A törvényben szerepel, hogy évi 
hat szakmaközi megbeszélést kell tartatni, mely azt jelenti, hogy az óvoda, iskola, 
védőnő, tanyagondnok, a gyámügyes és a három esetmenedzser tájékoztatja 
egymást az eseményekről, változásokról. További változás még, hogy napi szinten 
kell a jelentéseket elküldeni számítógépen keresztül. A program kezelésének 
megtanulása most van folyamatban. 
Ismét lehetőség van a nehéz szociális helyzetben lévő energiafogyasztók 
áramszámlájával kapcsolatos segítség nyújtásra a Máltai Szeretetszolgálaton 
keresztül. 
A jövőben szeretné létrehozni a csoportfoglalkozásokat, mely nem lesz könnyű 
feladat, egyenlőre nagyobb városokban sem túl sikeresek az ilyen jellegű 
próbálkozások. Ennyivel szerette volna még kiegészíteni a beszámolót. 
 
Pénzváltó István polgármester: A gyermekvédelmi feladatot társulásban látjuk el 
Tiszaalpárral és Lakitelekkel. Nyárlőrinc szerencsés helyzetben van, mert Horváthné 
Dékány Judit lelkiismeretesen, nagy odaadással végzi ezt a feladatot.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Egyetért a polgármester úrral, valóban szerencsés helyzet 
alakult ki az együttműködés területén. Szinte napi kapcsolatot tartunk fenn a 
gyermekjóléti felelőssel, valamint az óvodával, iskolával és a védőnővel, mely 
köszönhető a gyámügyes jó munkájának is. Ez a jó együttműködés teszi lehetővé a 
gyors és hatékony intézkedést. Javasolja a képviselő-testületnek a 2015. évi 
beszámoló elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2015. évi értékelés elfogadását. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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49/2016. (V.30.) Kt. határozat 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgálat 2015. évi munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2015. évi értékelést 
megtárgyalta, és elfogadta.  

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2016. május 31. 

 

2.) Nyárlőrinc Község Környezetvédelmi Programja (2015.-2020.) 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyző asszonyt, hogy a 
napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A testület tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot – 
az anyag terjedelmére tekintettel – e-mailon kapták meg. A környezetvédelmi 
program megléte szükséges a pályázatok benyújtásához. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint Nyárlőrinc Község Környezetvédelmi Programjának (2015.-2020.) 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
50/2016. (V.30.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Község Környezetvédelmi 
Programja (2015-2020) elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés szerint, az elkészült Nyárlőrinc Község 
Környezetvédelmi Programját (2015-2020) elfogadja és gondoskodik 
annak közzétételéről. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: folyamatos 
 
3.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai az előterjesztést megkapták, 
melyből kiderül, hogy a módosítás oka, hogy a bölcsődei ellátáshoz csatlakozott 
Tiszaalpár és Szentkirály is. Ezt a módosítást kell átvezetni a Társulási 
Megállapodáson. Kéri a képviselő-testülettől a módosítás elfogadását. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tisza menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodás módosításának 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
51/2016. (V.30.) Kt. határozat 
Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet az 51/2016. (V.30.) Kt. határozathoz 
 

Társulási Megállapodás 
(módosítása) 

 
1. A Társulási Megállapodás I. fejezet 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
5. A társulás működési/illetékességi területe: 
A 3. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok (továbbiakban: tagok) 
közigazgatási területe, valamint a bölcsődei ellátásra kötött szerződés alapján: 

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.  
- Szentkirály Községi Önkormányzat, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13. 

közigazgatási területe. 
 
A társulási megállapodás többi pontjai változatlan tartalommal maradnak. 
 
Z á r a d é k : 
Jelen társulási megállapodás az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek 
jóváhagyó döntését követően a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
*** 

4.) Egyebek 

 
4.1.) Pénzváltó István polgármester: A gyermeklétszám emelkedése miatt 
felvetődött, hogy az óvodában a 4. óvodai csoportot el kellene indítani. A mostani 
három csoport megmaradása esetén egy csoportba 30 gyermek kerülne és még így 
is el kellene utasítani négy kisgyermek felvételét. A negyedik csoportszoba 
rendelkezésre áll, szakember megvizsgálta és alkalmasnak találta a gyermekek 
fogadására. Javasolja az óvodában a negyedik óvodai csoport elindítását.  
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Tormási Zoltán alpolgármester: Egyetért a javaslattal. 
 
Turi István képviselő: A csoporthoz tartozó óvodai állást pályázat útján kell 
betölteni? 
 
Almási Barbara óvodavezető: Igen, az álláshelyre pályázni kell. Szeretné, ha az 
állást helyben lakó személlyel lehetne betölteni.  
 
Hajagos Antal képviselő: Abban az esetben, ha egy gyermek nem egynek számít, 
akkor az a létszámot nagyon megnöveli, tehát mindenképpen szükséges a négy 
csoport elindítása.  
 
Almási Barbara óvodavezető: A jövő évben már eleve 94 létszámmal számolunk. A 
szakértői bizottság véleménye alapján az a gyermek, aki három főnek számít, több 
törődést és odafigyelést igényel, mint a többiek, sőt még esetleg a hely igénye is 
nagyobb. Ezek a gyerekek sajátos nevelést igényelnek, spektrum zavaros, autista 
gyerekek.  
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a testület a javaslattal egyetért, 
kezdeményezzük a társulásban a negyedik csoport elindítását és az alapító okirat 
módosítását.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Október hónapban pedig a Magyar Államkincstártól meg 
kell igényelni a normatívát – a gesztor önkormányzatnak – a negyedik csoportban 
dolgozó két óvónő és egy dajka részére.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci 
óvodában a negyedik csoport beindítását. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
kezdeményezze a Társulásnál az Alapító okirat ezzel kapcsolatos módosítását, 
valamint a normatíva megigénylését két óvónő és egy dajka részére. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
52/2016. (V.30.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci óvodában a negyedik  
óvodai csoport beindítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci óvodában a negyedik óvodai csoport elindításáról.  

A Képviselő-testület kéri a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti 
Társulástól az Alapító okirat ezzel kapcsolatos módosítását, valamint 
a normatíva megigénylését két óvónő és egy dajka részére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2016. május 30. napján 7. 

4.2.) Pénzváltó István polgármester: Szintén az óvodához kapcsolódik, hogy a 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci tagintézménye jelenlegi vezetőjének, 
Almási Barbarának a megbízatása lejár. A GYES-ről visszatérő korábbi óvodavezető, 
Hajagosné Csernák Gizella jelezte, hogy az óvodavezetői feladatot nem kívánja 
ellátni. Almási Barbara a jelenlegi tagintézmény vezető a feladatok ellátását továbbra 
is vállalná. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67. § (7) bekezdése a következő 
képpen rendelkezik: „Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem 
rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az 
intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. 
Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási 
ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.” 
Fentiek alapján lehetőség van arra, hogy pályázati kiírás nélkül, a tagintézmény 
vezetői állás Almási Barbarával betölthető legyen.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy zárt ülésen kell 
tárgyalni az érintett kérésére a kinevezést, vezetői megbízást illetve állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalását. 
 
Almási Barbara óvodavezető: Nem kéri a zárt ülés tartását. 
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint az óvodavezető nagyon jól látta el az 
eddigi feladatát, ha van rá lehetőség, kéri a pályáztatás mellőzését. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Szintén támogatja, hogy pályáztatás nélkül 
történjen Almási Barbara vezetői megbízása. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület javasolja a 
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulásnak, hogy a jelenlegi 
tagintézmény vezetőt Almási Barbarát bízza meg a következő öt éves ciklusra az 
tagintézmény vezetői feladatok ellátásával. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
53/2016. (V.30.) Kt. határozat 
Almási Barbara óvodavezető megbízása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a 
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulásnak, hogy a 
jelenlegi tagintézmény vezetőt Almási Barbarát bízza meg a 
következő öt éves ciklusra a tagintézmény vezetői feladatok 
ellátásával. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

4.3.) Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
testület által jóváhagyott nyárlőrinci belterületi utcák felújítása és a járda építés 
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megkezdése előtt műszaki ellenőrt kell megbízni, aki a munkálatokat felügyeli. A 
korábbiakban Szölgyén Péter látott el műszaki ellenőri feladatokat, és megfelelő 
munkát végzett. A tőle kért árajánlat alapján – bruttó 762.000,- Ft – javasolja a 
műszaki ellenőri feladatok megbízásával. 
 
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 Bem utca, 
Sugár utca, Vadvirág utca, Dózsa Gy. utca, Liget utca és Rákóczi utca burkolat 
felújításával, valamint az Iskola utcában (a Dózsa Gy. és Rákóczi utca között) 
járdaépítéssel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Szölgyén Pétert 
bízza meg bruttó 762.000,- Ft összegért. Javasolja, hogy képviselő-testület bízza 
meg a polgármestert szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése mellett. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
54/2016. (V.30.) Kt. határozat 
Szölgyén Péter megbízása a Nyárlőrinci utak felújításával 
kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bem utca, 
Sugár utca, Vadvirág utca, Dózsa Gy. utca, Liget utca és Rákóczi 
utca burkolat felújításával, valamint az Iskola utcában (a Dózsa Gy. 
és Rákóczi utca között) járdaépítéssel kapcsolatos műszaki ellenőri 
feladatok elvégzésével Szölgyén Pétert bízza meg bruttó     
762.000,- Ft összegért. 

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

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.4.) Pénzváltó István polgármester: A Tisza-menti társulás jelezte, hogy elkészült 
a társulás 2015. évi zárszámadása. Nyárlőrinc önkormányzatnak 1.314.679- Ft 
tartozása keletkezett a 2015-ös évre vonatkozóan. A 2015. évre vonatkozó tartozást 
természetesen az önkormányzat kifizeti a társulás részére, kivéve azt a vélelmezett 
26.083 e/Ft tartozást, melyről az elmúlt évben szó volt, és az önkormányzat nem 
ismert el.  
Az önkormányzat havonta meghatározott összeget fizet a társulásnak, de miután volt 
a 2014-es évről pénzmaradványunk, egy ideig nem fizettünk a társulás felé. Most a 
zárszámadásnál összegződtek a kiadások és bevételek, innen adódik a tartozás 
összege. Javasolja a képviselő-testületnek a társulás zárszámadásának elfogadását 
és az önkormányzat 2015. évre vonatkozó tartozásának elismerését. 
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A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetértett a 
javaslattal.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, a Tisza-menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2015. évre vonatkozó zárszámadásának 
elfogadását és az önkormányzat 1.314.679,- Ft – 2015. évre vonatkozó – 
tartozásának elismerését, mely összeg átutalásáról gondoskodjon a társulás részére. 
Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
55/2016. (V.30.) Kt. határozat 
Tisza-menti Köznevelés és Gyermekjóléti Társulás 
2015. évi zárszámadásának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2015. évre vonatkozó 
zárszámadását elfogadja, az 1.314.679,- Ft tartozást elismerési és 
intézkedik az összeg kifizetéséről a társulás részére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.5.) Pénzváltó István polgármester: Varga János és felesége a zártkertben 
vásárolt ingatlanjukra, mely gazdasági épület, fennmaradási engedélyt kértek. Az 
engedély kiadása kapcsán hiánypótlási felhívást kaptak, miszerint a helyszínrajzon 
meg kell jelölni az oltóvizet biztosító tűzcsapot. A zártkertnek azon a részén tűzcsap 
nem található. Varga János és felesége kérelemmel fordult az önkormányzathoz 
tűzcsap létesítésének kialakításában. A Bácsvíz Zrt Tiszakécskei 
üzemmérnökségével történt egyeztetés után árajánlatot adtak a tűzcsap 
kialakítására, mely bruttó 578.228,- Ft. A tűzcsap kialakítása a zártkerti 1007 hrsz-ú 
ingatlanon történne.  
 
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 zártkerti 1007 
hrsz-ú ingatlanon tűzcsap kialakításához bruttó 578.228,- Ft összeg biztosítását az 
általános tartalék terhére. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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56/2016. (V.30.) Kt. határozat 
A zártkerti 1007 hrsz-ú ingatlanon 
tűzcsap kialakítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zártkerti 
1007 hrsz-ú ingatlanon tűzcsap kialakításához bruttó 578.228,- Ft 
összeg biztosít az általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
4.6.) Hajagos Antal képviselő: Szeretné jelezni, hogy a Rákóczi utca Árpád utca 
kereszteződésébe ki kellene helyezni táblát, mert balesetveszélyes. Ezen kívül ifj. 
Golovics Gyulánál a kereszteződésben lévő táblát szinte teljesen eltakarja egy faág 
mely szintén balesetveszélyes. 
 
Pénzváltó István polgármester: A táblák már megvannak, ezen a héten 
kihelyezésre kerülnek, nem csak az Árpád utca, hanem az Alkotmány utca 
kereszteződésénél is.  
Korábban már volt arról szó, hogy a Rákóczi utca elkészültével egyeztetünk a 
Volánnal a buszjáratokkal kapcsolatban. Szeretnénk, ha a busz a Rákóczi utcán 
végig menne az Árpád utcáig – ahol új megállót is szeretnénk létesíteni – majd a 
Dózsa Gy. utcán térne vissza a községháza megállóhoz. 
 
Túri István képviselő: Ez a megoldás biztosan nagy segítség lenne a falu túloldalán 
élők részére. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint az iskola előtt a Dózsa Gy. 
utcán elhelyezett bukkanó akadályt fog jelenteni. Korábban is ez volt a probléma. 
 
Hajagos Antal képviselő: Amennyiben a buszjárat a falu túlsó végéig elmegy, az 
menetidőben is többet fog jelenteni. 
 
Pénzvált István polgármester: A bukkanó és a menetidő meghosszabbodása 
ellenére is meg kell próbálni az egyeztetést a Volán társasággal. Felveszi velük a 
kapcsolatot a buszjárat módosításával kapcsolatban. 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 


