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Határozatok: 2/2010. Kt. hat
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 11-én 15
órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Vas Ildikó, Varga Imre, Beke Albertné, Tormási
Zoltán, Forgó Istvánné, Túri István képviselők.
Távol van: Hajagos Antal, Kiss Ferenc, Tóth István képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző,
Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos.
Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselőtestület nyílt ülésén megjelent
képviselőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület nyílt ülése határozatképes, mivel a megválasztott
képviselők, polgármester (10 fő) közül (7) fő az ülésen megjelent.
A Képviselőtestület ülését megnyitja.
Nyárlőrinc Község képviselőtestülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
N a p i r e nd :
1.) A Buzás János Általános Iskolai tagintézmény és a Sportcsarnok
tetőszerkezetének felújításához önerő biztosítása
1.)

A Buzás János Általános Iskolai tagintézmény
tetőszerkezetének felújításához önerő biztosítása

és

a

Sportcsarnok

Pap Sándor polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták,
melyet szeretne kiegészíteni. Mint az előterjesztésben is szerepel, a Tisza-menti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásra
pályázik. A Társulási Tanács ülésén olyan döntés született, hogy Lakitelek és Nyárlőrinc
között az összeg megfeleződik.
A hétfői napon történt meg az iskola és a sportcsarnok tetőszerkezetének felmérése és a
mai napon lett kész a költségvetés. A felújítás költsége 25 millió forint lenne, kétszer annyi,
mint ami rendelkezésre állna. Ez tartalmazza az összes tető cseréjét, tehát a síkba állítást,
szarufák cseréjét, cseréplécezést, szigetelést és a tetőcserepezést. A cseréppel
kapcsolatban egyöntetűen az volt a vélemény, hogy beton cserepet kellene feltenni, mert
most is az volt a gond, hogy a cserepek felfagytak és átengedték a vizet, ezért vannak a
beázások. Az iskola tetőszerkezetét, építéstől függően, négy részre lehet osztani. A
legrégebbi, palatetős rész szerkezete kifogástalan állapotban van, csak újra kell lécezni,
fóliázni. A következő szakasz van a legrosszabb állapotban, utána jön az aula feletti
tetőrész, ez van a legjobb állapotban, itt csak cserepet kellene cserélni. Az utolsó rész
acélszerkezetes, itt cseréplécet kell cserélni, fóliázni és cserepezni.
Ezek a munkálatok kerülnének 25 millió forintba. Amennyiben bizonyos munkálatokat –
például dupla lécezés – elhagyunk, és kimarad a legjobb állapotban lévő rész, az aula
felújítása, akkor az összköltség 16.176.987 forintra csökken.
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Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés terhére 3 millió forintot tervez be, a fennmaradó
3.176.987 forintra a fedezetet a Buzás János Általános Iskolai tagintézmény a 2009.évi
pénzmaradványa terhére biztosítja. Ebből a két összegből tevődne össze az önerő.
Javasolja a képviselőtestületnek a önerő biztosítását az intézmények tetőszerkezetének
felújításához.
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat.
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta az önerő
biztosítását.
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselőtestületnek önerő biztosítását a Buzás
János Általános Iskolai tagintézmény és a Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására.
Nyárlőrinc Község képviselőtestülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
2/2010. Kt. hat.
A Buzás János Általános Iskolai tagintézmény és a Sportcsarnok
tetőszerkezetének felújításához önerő biztosítása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-menti
Közoktatási Intézményfenntartó Tárulás által benyújtandó –
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése – pályázathoz 3
millió forint önerőt biztosít, mely a 2010. évi költségvetési rendeletbe
beépítésre kerül.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző

Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők
megjelenését és az ülést berekesztette.

Kmf.

Pap Sándor
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

