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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 
19-én 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról. 

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

József, Vas Ildikó és Túri István képviselők. 
 
Távol van: Kállai-Szappanos Renáta és Hajagos Antal képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 
 
Pénzváltó István polgármester: Tisztelettel köszönti a falu lakosságát, a megjelent 
képviselőket és köszönetet mond, hogy elfogadták a meghívást. 

Javasolja a következő napirendi pontok elfogadását: 

Napirendi pontok: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 
meghatározó jelentőségű eseményekről.  

2.) Tájékoztató a 2020. évre előzetesen megfogalmazható célokról. 
 

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

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
148/2019. (XII.19.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi célkitűzéseinek  
végrehajtásáról, meghatározó jelentőségű eseményekről.  

2.) Tájékoztató a 2020. évre előzetesen megfogalmazható célokról. 
 
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 

meghatározó jelentőségű eseményekről.  

 
Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatást ad a 2019. évi feladatok 
végrehajtásáról és a jelentősebb eseményekről. 

Először is szeretné megköszönni a bizalmat, hogy a falu lakossága újból 
megválasztotta polgármesternek az elkövetkező évekre. 

Az elmúlt egy évben nagyon sok dolog történt a községben és olyan dolgokról 
számolhatunk be, mely dicsőségére válik a községnek. Ebben az évben több 
beruházás is befejeződött és több most is folyamatban van.  

Két fontos beruházás fejeződött be, az óvoda felújítása, bölcsőde kialakítása és a 
Közlekedés fejlesztése című pályázaton belül a buszöblök kialakítása, vasútállomás 
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felújítása és kerékpártároló kialakítása. Az óvoda épületéről mindenki elismeréssel 
szólt, érdemes megtekinteni. A bölcsődében már megkezdődhetett a beiratkozás, bár 
némi csúszással. A vasútállomásnál kialakított váróval és biciklitárolóval kapcsolatban 
annyit szeretne még megjegyezni, hogy folyamatban van a kamera kialakítása, 
valamint két oldali zárttá tétele, hogy ne legyen olyan huzatos. És természetesen nem 
utolsó sorban megszépült a környéke az állomásnak. 

A folyamatban lévő beruházások. A polgármesteri hivatal épületének felújítása 
megkezdődött, most már kívülről is látszik az átalakulás. Megkezdődött a külterületi 
földutak felújítása. Az aszfaltos rész a benzinkúttól a Majorig már készen van, az utak 
többi részének felújítása is folyamatban van. Szintén folyamatban van a belterületi 
utak, Ősz, Orgona és Nyár utca, valamint a Postától az orvosi rendelőig terjedő 
járdaszakasz felújítása. Mindezekre a felújításokra szintén pályázaton nyertünk pénzt. 

Hosszú évek óta húzódó probléma a vasúton illetve a 44-es főúton átívelő áramellátás. 
Ezek a területek a Borászattól kapták eddig az áramot, de most már eljutottunk a célig, 
és mindenki közvetlenül az áramszolgáltatónak fizeti az áramszámlát. Ezen a részen 
felmerült még egy probléma. A vasúttól a 44-es útig tartó kandelláberek nem 
világítanak. A szakemberek megvizsgálták a problémát és teljesen új kábelt kell 
lefektetni, mely feladatot majd az önkormányzatnak kell megoldania. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
2.) Tájékoztató a 2020. évre előzetesen megfogalmazható célokról. 
 
Pénzváltó István polgármester: A következő évben pályázaton nyert pénzből 
felújításra kerül az orvosi rendelő, valamint a fogorvosi rendelő másik felében található 
rendelőrész is.  

A Közútkezelő átadta az önkormányzatnak az Iskola utcát, mely igen rossz állapotban 
van. A felújítására igyekszünk pályázaton pénzt nyerni.  

A 2020-as évben is szeretnénk a községben népszerű rendezvényeket – Falunap, 
Szüreti felvonulás – megtartani, mely reméljük mindenki örömére szolgál. 

A 2020-as évben is fontos az intézmények alapvető működésének biztosítása. Fontos 
a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok megfelelő szintű 
ellátása. Itt említi meg, hogy januárban elindul a bölcsődei ellátás is a kisgyermekek 
részére. 

Mindenképpen érdemes elmondani, hogy bárki, bármilyen problémával a hivatalhoz 
fordul, igyekszünk maximálisan a segítségére lenni és megoldani a gondot, 
amennyiben erre lehetőségünk van. Ezt is nagyon fontosnak tartja egy község 
életében. Kívülállók véleménye is az, hogy Nyárlőrinc egy takaros, szép és 
biztonságos település. Ezt a biztonságot köszönhetjük a községben működő 
Polgárőrségnek.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Pénzváltó István polgármester: Szeretné felkérni Kiss Ferencet a Polgárőrség és a 
Tűzoltó Egyesület elnökét, hogy néhány szóval adjon tájékoztatást. 
 
Hozzászólások: 
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Kiss Ferenc: Köszönti a megjelent lakosságot. A Polgárőrség 2001 óta működik. 
Miután a kezdeti nehézségeket és a bűncselekményeket legyőztük elmondható, hogy 
országosan is elismeréssel szólnak a Nyárlőrinci Polgárőrségről. Nyárlőrinc a 
környéken a legbiztonságosabb település. Amennyiben esetleg bűncselekmény 
történik – ittas vezetés, baleset okozása - arra a Polgárőrség hatással nem lehet. 
Véleménye szerint a Polgárőrség már eljutott odaáig, hogy pénzügyileg biztonságban 
tudhatja magát. Élvezi az önkormányzat és az országos Polgárőr Szövetség 
támogatását, melyet itt most külön is szeretne megköszönni. Úgy gondolja, hogy a 
Polgárőrség szolgálatot teljesít az év majdnem minden napján és heti 3-4 alkalommal 
tanyasi szolgálatot teljesítenek. Megalakult a nyárlőrinci Polgárőrség lovas tagozat, 
mely négy főből áll. 
 
A másik egyesület a Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mely 2017-ben alakult. 
Szeretne köszönetet mondani a Tűzoltó egyesület nevében azoknak, akik támogatták 
az egyesületet, az önkormányzatnak, a vállalkozóknak a falu lakosságának, melyek 
összefogása nélkül az egyesület nem tartana ott, ahol most tart. Egy igen összetartó 
jó kis csapatot sikerült összehozni.  
Jó párszor bebizonyosodott már, hogy az itteni tűzoltók jóval hamarabb tudnak érkezni 
a környéken lévő tűz-, vagy balesethez, mint a Kecskeméti tűzoltók, és hála Istennek 
igen hatékonyan dolgoznak. Úgy gondolja, hogy az egyesületet fenn kell tartani és 
támogatni kell. Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját és fejlődését 
példaként emlegetik megyei szinten is. Ebben az évben pályázati pénzből 6 millió 
forintot tudtunk költeni fejlesztésre, felszerelésre. Elkezdődött a tűzoltószertár építése, 
melyre eddig 3,5 millió forint került elköltésre. Itt szeretné megköszönni az ehhez 
nyújtott mind anyagi, mind munkabeli támogatást. A 2020-as évben mindenképpen 
szeretnék befejezni az épületet, melyhez még 6,5 millió forintra lesz szükség. A 2019-
es évben a Tűzoltó Egyesületet 20 alkalommal riasztották, 11 tűzesethez és 9 
balesethez. Ennyit szeretett volna elmondani az egyesületekről, köszöni a figyelmet. 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Szeretné azért 
elmondani, hogy sok pozitívum mellett azért a negatív dolgokat is meg kell említeni. 
Ilyen például a külterületi szemétszállítás ügye, mely igen elkeserítő. Sajnos a 
kihelyezett konténerek melletti szemét, veszélyes hulladék mértéke egyre emelkedik. 
Ennek valahol gátat kell majd szabni, mert sok esetben a földre lerakott szemét halmaz 
miatt a kukásautó nem viszi el a szemetet. Erre mindenképpen kell majd találni 
valamilyen megoldást. Itt szeretne köszönetet mondani az erdészetnek és Kovács 
László erdésznek, akik sokszor mennek az erdőbe és összeszedik a kirakott szemetet. 
Példaértékű munkát végeznek. 
 
Varga József: Köszönti a jelenlévőket. Több problémát is szeretne megemlíteni. 
Néhány fiatal rally pályának használja Nyárlőrinc utcáit, ennek gátat kell majd szabni. 
A Ravatalozó esőcsatornájából a víz nem jó fele folyik el, meg kellene nézni mit lehet 
tenni. Ha jól emlékszik a WIFI pályázatról egy évvel ezelőtt volt szó, történt-e 
előrelépés? A fogorvosi rendelővel szemben az Olympos lezárta a parkolót, így a 
gyógyszertárnál, fogorvosi rendelőnél, csak az út szélén lehet megállni, ami igen 
veszélyes. Azon a részen valamilyen parkolási lehetőséget kell létrehozni.  
 
Pénzváltó István polgármester: A terület, amit az Olympos lezárt magánterület, nem 
tudjuk mi a szándékuk vele. A parkolás valóban megoldandó feladat. Árajánlatot is 
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kértünk már a fogorvosi rendelővel szembeni terület parkolóvá történő alakítására, de 
igen borsos árajánlatot kaptunk. Ezen kívül a közúttal is kell majd egyeztetni.  
A rallyzással kapcsolatban az a véleménye, hogy aki szabálytalanul közlekedik a 
rendőrök büntessék meg. Úgy tudja, ebben az esetben történt is intézkedés. 
A Ravatalozóhoz ki fog menni és megnézi, mi a probléma. Szándékunkban áll a temető 
többi kerítésrészének felújítása is, valamint a temető bővítéséhez terület vásárlása. 
 
Mészáros Irén: Szeretné jelezni, hogy a Posta előtti járdaszakasz és az út között 
nagyon nagy a szintkülönbség, valamelyik nap majdnem elesett a biciklivel, amikor ki 
akart kanyarodni az útra. Lehet-e ott csinálni valamit. 
 
Pénzváltó István polgármester: A járdaszakaszt meg kell nézni, hogy van-e ott más 
megoldás. Azon részen a képviselő-testület felvetette, hogy zebrát kellene felfesteni, 
valamint az iskola és az Univer bolt közötti útszakaszon, hogy biztonságosabb legyen. 
Ezekkel kapcsolatban is egyeztetni kell a közúttal. 
 
Oláh Csaba: Több éve visszatérő probléma a Tavasz utcában a vízelnyelő árkok 
problémája. Erre mindenképpen megoldást kell találni. Az árkokat ki kell mélyíteni, 
hogy nagyobb mennyiségű vizet tudjanak befogadni és azután elnyelni.  
Pénzváltó István polgármester: A probléma felvetése jogos. Nemcsak a Tavasz 
utcán, de a Ságvári és a Dózsa Gy. utcai árkokat is ki kell mélyíteni, mert igen 
sekélyek.  
 
Varga József: Úgy véli, hogy meg kell nézni a környező településeket, ott sokkal 
rosszabb a helyzet. Nyárlőrincen nem igen lehet panasza senkinek.  
 
Subucz Dénes: Szeretné megkérdezni, hogy lesz-e bankautomata a faluban és hogy 
marad-e a posta Nyárlőrincen? 
 
Pénzváltó István polgármester: Már több alkalommal nekifutott ennek a kérdésnek. 
Nem régen az OTP létesített Lakiteleken egy automatát, így ennek tükrében 
próbálkozik majd még egyszer. Az OTP-vel folytatott tárgyalások során az is 
felvetődött, hogy a hivatal felújítása alkalmával esetleg ott helyeznek el egy automatát. 
A posta bezárásával kapcsolatosan információi nincsenek.  
 
Zubor András: Javasolni szeretné, hogy a Sugár utcára a vasúti átjárótól befele 
szereljenek fel kamerát. Azon az útszakaszon igen nagy sebességgel szoktak haladni 
a gépjárművek, ez nagyon veszélyes. A másik probléma, hogy a Lordnál megálló nagy 
járművek eltakarják a kilátást, ha valaki a Rákóczi utcából jobbra szeretne kifordulni. 
Lehet-e tenni valamit? Még egy probléma, hogy a Dózsa Gy. utca, Sugár utca 
kereszteződésében már nagyon nagy a lyuk az úttesten. 
 
Pénzváltó István polgármester: A parkolási lehetőség a Lord presszó előtt elég kicsi, 
egy nagyobb jármű valóban eltakarhatja a kilátást. Igyekszünk megoldást találni. A 
kereszteződésben található lyukkal kapcsolatban már tárgyalt a közúttal. Eddig azért 
nem lehetett megjavítani, mert nem volt elég nagy. Most már úgy gondolja, hogy a lyuk 
nagysága megfelelő és javítható. 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincsen, szeretné megköszönni a megjelenést 
és mindenkit szeretettel várunk vasárnap a gyertyagyújtáson és a Falukarácsony 
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ünnepségén. Aki az ünnepségen nem tud részt venni, annak Boldog Békés 
Karácsonyt kíván. 
 
 
 
 

        
Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 

polgármester              jegyző 
 

 


