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Nagydobos, 2014. június 16.

Kovács Gábor
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. június 5-én megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek alpolgármester
Jeremcsuk József képviselő
Ferenczi Zoltán képviselő
Fazekas Sándor képviselő

Meghívottak:
Dr. Horváth László jegyző
Köveshegyi Tiborné családgondozó
Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt Fonalka István és Fekete
László települési képviselő.
Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Ferenczi Zoltán és Jeremcsuk József képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek
kijelöli.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
58/2014. (VI.05.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1/ Előterjesztés: A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
2/Előterjesztés: Az EF-NA Bt. beadványáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3/Előterjesztés: A Szatmári Ívóvízminőségjavító Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4/Előterjesztés: A Napközi Otthonos Óvoda beadványáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5/Előterjesztés: A Görög Focisuli-Kistökös GYFC Egyesület székhelyhasználati kérelméről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

6/Előterjesztés: Hajdu Károly temetkezési vállalkozó ajánlatáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7/Egyebek

Tárgy /1.tsp/ A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző

Dr. Horváth László jegyző:
A 2013. évről elkészült a gyermekjóléti szolgálat beszámolója, mely mindenkinek továbbítva
lett. Megkérdezem Köveshegyi Tiborné családgondozót, hogy szeretné e kiegészíteni a
beszámolót.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Amennyiben van kérdés a beszámolóhoz, szívesen válaszolok rá.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Lehet-e tudni, hogy mennyi számszerűsítve az ügyfélforgalom a gyermekjóléti szolgálatnál?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Igen, 2014 január 2-tól május 31-ig 1167 fő jelent meg az irodában, 748 és 419-a
megoszlásban a két feladatkör között.
Ez az ügyfélforgalom nagyon sok. Megkönnyítené a munkámat, ha tudnának biztosítani egy
használt fénymásolót. Az ügyfelek 99 %-nak másolni kell, hogy meglegyenek a szükséges
iratok. Jelenleg a két kolleganőm folyamatosan jár át másolni. Erre megoldást kellene találni.
A gondnoksági ügyeket is rám tették most már. Szeretnénk egy fénymásolót kapni, ha ebben
tudnának segíteni, jelentősen megkönnyítené a munkánkat.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Van erre lehetőség polgármester úr?
Kovács Gábor polgármester:
Mennyi papírt kell havi szinten másolni? Ettől függően tudnánk döntést hozni.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Napi 40-50 oldalt kell másolnunk.
Kovács Gábor polgármester:
Ez nem sok, meg fogjuk beszélni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az iskolában volt a múlt héten tetű nézés, és a következő napon sokan nem mentek be az
iskolába, valószínű, hogy ezekben a gyerekekben is volt. Tudsz-e erről Tünde?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Az iskolától nem kaptam jelzést erről.

Ferenczi Zoltán képviselő:
Mindet nem köteles az iskola tájékoztatni, azt hittem, hogy téged igen. Ezekkel a gyerekekkel
rendszeresen van ez a gond.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Az iskolának engem sem kell tájékoztatni. A védőnő tájékoztat, ő megy ki, és elvégzi a
szükséges teendőket. Sajnos, ahol ilyen jellegű gondok vannak, ott az nincs meg az alapvető
tisztaság sem. Én megpróbálom őket megtanítani takarítani, de nem sok sikerrel. Sajnos
mindig ugyanazok a gyerekek tetűsek. Én a szükséges segítséget megadom, de nem járhatok
ki naponta.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ezeket a gyerekeket nem lehet elvinni?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Nem vihetem el őket ezért. Most lesz egy kiemelés a családból abortusz és kábítószer miatt.
Ideiglenesen 30 napra emelhetném ki a gyereket a családból, de a gyámhivatal ezt követően
visszahelyezné őket.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A kisebbségi önkormányzat segít a munkádban?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Egyáltalán nem együttműködőek. Balogh Misivel nem lehet együtt dolgozni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Pedig neki kellene segíteni, ki kellene mennie a problémás családokhoz. Visszatérve a tetű
problémájára, idegesítő, hogy hazajön a lányom azzal, hogy az osztály fele nem jött
iskolában, valószínű tetvesek voltak. Ne vigyem a lányomat az iskolába?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Azzal nincs megoldva a probléma.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nagyon sok gyereket látok az utcán 8 óra után.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Nagyon megnövekedett az igazolatlan iskolai hiányzások száma ebben az évben.
Szabálysértésnek minősül, ha 30 órát hiányzik igazolatlanul a gyerek. Sajnos a családi pótlék
megvonása nem visszatartó erő. Van olyan, hogy a 8 éves gyerek nálam kezd, az iskola a
gyermekjóléti szolgálathoz küldi.
Bódi Elek képviselő:
Nekem az a furcsa, hogy az iskolából te hozzád küldik a gyereket, ez a te feladatod?
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Nagyon jól együtt tudunk dolgozni az iskolával. Ilyen esetekben behívatom a szülőt, és akkor
jelen van az igazgató helyettes is. A tetűről, a hepatitisről nem tudtam, tudnom kellett volna.
De ismét elmondom, hogy nagyon jól együttműködünk az iskolával.

Bódi Elek képviselő:
Az óvodával milyen a kapcsolatod, hiszen nem volt jelzés felőlük a beszámoló alapján.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Ez a kolleganőm beszámolója, hiszen szeptemberig ő dolgozott. Van jelzés az óvoda felől is,
velük is nagyon jó a kapcsolatom.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az iskolából annyi információ megy át, amit átadnak.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Ha nem jön jelzés az ügyekben, akkor én megyek és megkapom írásban.
A Boros Vilmosné ügyéről lehetne-e beszélni?
Kovács Gábor polgármester:
Az egyedi ügyeket zárt ülés keretében tárgyaljuk, de a javaslatodat, észrevételedet
elmondhatod ez ügyben.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Sajnos a szolgálat részéről nincs semmilyen lehetőség, hogy elhelyeztessem. Végig
telefonáltam a környékbeli öregek otthonát. A gondozásnál 65.000 Ft az alsó határ, neki pedig
42.000 Ft a jövedelme. Ő azt gondolja, hogy a különbözetet az önkormányzat kifizeti. Én
hajléktalan szállásra tudnám elhelyezni, de ez nem neki való hely. Elmondása szerint, sajnos
többször az utcán, a határban alszik.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Fogadná-e valamelyik gyermeke?
Dr. Horváth László jegyző:
Igen, de a gyerekeket nem tudja a néni elviselni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Borosné nem akar semmit sem elfogadni, nem kellene az utcán aludnia, hiszen a gyermekei
befogadnák.
Kovács Gábor polgármester:
Valamilyen megoldást kell találnunk ebben az ügyben.
Bódi Elek képviselő:
Meg szeretném köszönni a részletes tájékoztatást, ilyen részletes tájékoztatással még eddig
nem találkoztam. A lényeg volt benne, gratulálok.
Köveshegyi Tiborné családgondozó:
Köszönöm, megpróbáltam lényeges dolgot leírni.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
59/2014. (VI.05.) KT. számú határozata
A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolójáról

A képviselő testület
A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. éves beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dr. Horváth László jegyző
Határidő: folyamatos
Tárgy /2.tsp/ Az EF-NA Bt beadványáról

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Az anyagot mindenki megkapta, a kérdéseket fel lehet tenni a jelenlévő Balogh Józsefnek. A
gasztronómiai rendezvény időpontja mennyire jó? Kicsit zsúfolt lesz az az időszak,
szeptember 20-21 tökfesztivál, október 6-án pedig a választás lesz.
Balogh József EF-NA Bt képviselője:
Nem akarom a választásra tenni a rendezvényt, a végleges időpont nincs még eldöntve, de
képviselő testületet időben fogom tájékoztatni az időpontról. Hétfőn jönnének a crosszpályát
megnézni, nem bíznak abban, hogy időre kész lesz a pálya. Bízom benne, hogy a szakág
vezetőt meggyőzi, hogy kész lesz a pálya. Nyomvonalakat is akarnak változtatni..
Az aszfaltról az aprítékot el kell tüntetni, a bálákat is el kell szállítani.
Kovács Gábor polgármester:
Ezeket mi megoldjuk időben. Ha problémáznak, akkor át kell gondolnunk nekünk is és neked
is az egészet.
Bódi Elek képviselő:
A mi kontónkra nem változtassanak nyomvonalat. A pálya rendbetételét hány héttel korábban
kezdted az előző években, mikor versenyek voltak?
Balogh József EF-NA Bt képviselője:
Mi is lekaszáltuk, és így csináltuk. A verseny előtt két héttel szeretnék egy motor és autó
kiállítást szervezni.
A nagydobosi Expo megrendezésében, látványban nem szeretnék alulmaradni a tavalyinak.
A gasztronómiai rendezvényt egy embercsoport köré szeretném kialakítani. Sajnos a
crosszversennyel egy időben Máriapócson is lesz verseny.
Kovács Gábor polgármester:
Számunkra ez nem előnyös.
Megérkezik Fonalka István képviselő.
Balogh József EF-NA Bt képviselője:
Egy kérdésem lenne, hogy a konyha főzésre vállalkozna-e?

Kovács Gábor polgármester:
Biztosan, de nem ingyen.
Balogh József EF-NA Bt képviselője:
Természetesen nem ingyen.
Kovács Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm Balogh József úrnak a tájékoztatást.
Tárgy /3.tsp/A Szatmári Ívóvizminőségjavító Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A módosításra a jogszabályi változások miatt kerül sor.
Bódi Elek képviselő:
Ezt már egyszer elfogadtuk.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, de több település nem tárgyalta, ezért kell ismét elfogadni nekünk is. Sok polgármester nem
veszi komolyan, és ezzel a projekt megvalósítását akadályozzák.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki egyetért a megállapodás módosításával, kérem

szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
60/2014. (VI.05.) KT. számú határozata

Az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület
Az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.
Felhatalmazza Kovács Gábor polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
Egyidejűleg a 15/2014 (II.28) számú határozatát a Képviselő-testület visszavonja.
Nagydobos, 2014. június 05.

Kovács Gábor sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

1. számú melléklet a 61/2014 (VI.05) számú határozathoz
4. számú módosítás
MEGÁLLAPODÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosításáról
amely létrejött a jelen megállapodást aláíró települési önkormányzatok képviselő-testületei (a
továbbiakban: önkormányzatok) között az alábbiak szerint:
Az önkormányzatok az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013.
június 26-án kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:
1. A Társulási Megállapodás II. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép:
„2. A Társulás alaptevékenységét szakágazat és kormányzati funkciók szerint végzi.
A Társulás alaptevékenysége szakágazat szerint:
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
A Társulás alaptevékenysége kormányzati funkció szerint:
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)”
2. A Társulási Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényesek.
3. A Társulási megállapodás módosítása azon a napon lép hatályba, amikor azt az utolsóként
döntést hozó önkormányzat képviselő-testülete is jogszerűen elfogadta.
Vaja, 2014. ……………….. hó …. nap
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Tárgy /4.tsp/ A Napközi Otthonos Óvoda beadványáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A felújításról szól lényegében az óvoda beadványa. Az öltöző falainak burkolása előnyös lenne, mivel
hamar piszkolódik a jelenlegi állapotában.
Fazekas Sándor képviselő:
Festőt tudunk adni hozzá?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, van közmunkában bent festő.

Gabriella a kerítés állapotáról is írt a beadványában.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az a kerítés még csak 3 éves.
Jeremcsuk József képviselő:
5 év garanciát kellett vállalni a kivitelezőnek, szerintem ez még a garanciába belefér.
Kovács Gábor polgármester:
Utána fogunk nézni.
Fonalka István képviselő:
Amit Gabriella kér, azt a költségvetésbe betettük, (karbantartás) szerintem erről nem kell
döntenünk.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, egy részéről döntöttünk.
Fazekas Sándor képviselő:
Az iskolai étkezdében is szükség lenne dolgokra, ez is benne van a beadványban.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mennyi gyerek fér be egyszerre az ebédlőbe? Egyszerre megy be mindenki?
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudjuk pontosan ezeket a dolgokat. Gabriella, amit kért az ebédlőbe, az kb. 100.000 Ft.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mivel közös az iskolai étkezde ezeket a költségeket nem lehetne az iskolával közösen
finanszírozni?
Kovács Gábor polgármester:
Az étkeztetés önkormányzati feladat.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Azoknak a gyerekeknek az ételével mi történik, akik napközben elmennek az iskolából?
Mennyi tanár fizet étkezést?

Dr. Horváth László jegyző:
Megkérdezem az óvodában Ferenczinét, hogy mennyi tanár fizet étkezési díjat.
Fazekas Sándor képviselő:
A minimális dolgokat szerintem biztosítanunk kell.
Kovács Gábor polgármester:
A nyári karbantartásra van keret, ebből a karbantartási munkákat lehet finanszírozni. Gabi
szeretné még az asztalokat, és a székeket is lecserélni.
Bódi Elek képviselő:
Minden nem megy egy évben. Fokozatosan megcsináljuk, amit kell.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az ablakokat sem lehet kinyitni az étkezőben. Az óvodában az öltöző burkolását meg lehetne
oldani lambériával.
Kovács Gábor polgármester:
Szavazni nem kell az óvoda beadványában szereplő dolgokról, mivel a költségvetésben a
karbantartás be lett tervezve.
Tárgy /5.tsp/ A Görög Focisuli-Kistökös GYFC Egyesület székhelyhasználati kérelméről
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Volt bent hozzám Csaba, ezelőtt az iskola volt a székhely az egyesületnek, de mivel az iskola a KLIKhez tartozik, ezért mindenért Nyíregyházára kell menni az ügyintézés végett. Én támogatom a Csaba
kérelmét, szavazzuk meg a lakását, a Fő út 124-et székhelynek. Aki ezzel egyetért kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
61/2014. (VI.05.) KT. számú határozata
A Görög Focisuli-Kistökös GYFC Egyesület székhelyhasználati kérelméről
A képviselő testület
A Görög Focisuli-Kistökös GYFC Egyesület székhelyhasználati kérelmét
jóváhagyja, és engedélyezi, hogy székhelyként a 4823. Nagydobos, Fő út 124.
számot használhassa.

Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: Folyamatos
Tárgy /6.tsp/ Hajdu Károly temetkezési vállalkozó ajánlatáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Felhívott ez az úriember, én azt mondtam, hogy megmutatom a testületnek.
Bódi Elek képviselő:

Ez most mit akar? Ki tudjuk függeszteni, ebben segíthetünk.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, ez csak termékekről és az árakról tájékoztató. Ki lehet függeszteni. Térjünk át a következő
napirendi pontra.
Tárgy /7.tsp/Egyebek
Kovács Gábor polgármester:
Megkerestek engem tavaly a Kölcsey televíziótól a tökfesztivállal kapcsolatban, és most az idén is. Az
árajánlatukat átküldték, célszerű lenne gondolkodni arról, hogy csináljanak-e műsort az idei
tökfesztiválról. Ennek költsége 400-500 ezer Ft lenne.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Mennyire nézett ez a csatorna, fiatalok, vagy idősebbek nézik?
Kovács Gábor polgármester:
A megyében nézett ez a csatorna. Valamilyen szinten kell reklámozni a rendezvényt.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Tavaly a két rádió mennyibe volt?
Kovács Gábor polgármester:
Kb. 200.000 Ft.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Véleményem szerint inkább a rádióban legyen reklámozva a tökfesztivál.
Jeremcsuk József képviselő:
Szerintem is többen hallgatják, ez jobb megoldás.
Kovács Gábor polgármester:
Kérünk árajánlatot, és majd akkor döntünk róla.
-

A crosspálya e-mailjét mindenki megkapta. Felhívott Lippai Zsolt, én elmondtam, hogy nem
tudunk biztosítani semmit sem. Nem tudom, hogyha eljönnek tesztelni, mennyire teszik tönkre
a pályát.

Bódi Elek képviselő:
Nem kellene Balogh Józsival ezt megbeszélni?
Kovács Gábor polgármester:
Igazad van, egyezteti kellene vele ez ügyben.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Úgy látom, hogy Józsinak tele van a hócipője. Lehet kellene keresni valakit, aki továbbvinné a
crossversenyek szervezését.
Kovács Gábor polgármester:
Szerintem meg fogjuk szüntetni ebben az esetben, a falu ezt nem fogja tudni fenntartani.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Én nem mennék el emellett az ajánlat mellett, de szabjunk feltételeket. Legalább 3 autó legyen, és két
héttel a verseny előtt ne jöjjenek.

Fazekas Sándor képviselő:
Szerintem Józsi ha elkezdi csinálni a pályát, ez az ajánlat már nem lesz időszerű. Ne vágassuk össze
mással a pályát. Szerintem csak a verseny után jöjjenek.
Kovács Gábor polgármester:
E-mailben megírom, hogy a versenyig már ne jöjjenek, és ha ezután is van ilyen jellegű igényük,
akkor írásban rögzítjük a feltételeket.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Puskás Ferencné kukájának ügyéről szeretném tájékoztatni a testületet. A kérelmében leírja, hogy
eddig az önkormányzat mindig átvállalta a szemétszállítás díját tőle, és most is ezt kérné. Többször
beszéltünk arról, hogy idejön a szemétszállító cég vezetője, de ez a mai napig nem történt meg. Jó
lenne tudni, hogy Nagydobosról mennyiségileg mennyi szemetet szállítanak el, és ez arányában fizet-e
a lakosság.
Kovács Gábor polgármester:
A rezsi csökkentés miatt csökkent a szemétszállítás díja is. Mi nem vállaltuk át senkitől sem a
szemétszállítás díját. Jegyző úr te tudsz ilyen kedvezményről?
Dr. Horváth László jegyző:
Nem tudok olyanról, hogy valakitől is átvállaltuk-e a szemétszállítás díját. Lehet, hogy a Balogh
József idejében volt, utána fogok nézni.
Fonalka István képviselő:
Minden községben egyformán fizetnek a lakosok, mindegy hogy hol laknak, egységes a díj.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor nem kell ezt a kérelmet tárgyalnunk, mivel eddig sem fizettük senkinek sem.
Kovács Gábor polgármester:
Utána kell nézni, hogy miért ír ilyeneket. Meg kell nézni a korábbi jegyzőkönyveket, hogy van-e
benne erre vonatkozó döntés.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A Papp Ferenc boltja eladó, szerintem tegyünk rá ajánlatot kb. 6.000.000 Ft értékben. Lenne erre
pénzünk?
Kovács Gábor polgármester:
Van, de megkérdezem Ildikót, és utána beszélek Papp Ferivel. De miben gondoltad a hasznosítást?
Ferenczi Zoltán képviselő:
Üzlet, szolgáltatóház vagy ilyesmi. Előtte lehetne egy kisebb piac is. Nem egy rossz épület, jó helyen
van.
Kovács Gábor polgármester:
Erre alkalmas lenne a régi gyógyszertár is.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Járda ügye: nem lehetne-e a felszedett árok lapokból az ABC-től a hívő templomig elkészíteni a
járdát?
Kovács Gábor polgármester:
Nem csak ott kellene megcsinálni a járdát, ezt így nem lehet. Az iskola udvarát fogjuk leburkolni
előbb, és ha marad meg betonlap a további hasznosításáról dönteni fogunk.

Ferenczi Zoltán képviselő:
A fű nem jó megoldás az iskola udvarán?
Kovács Gábor polgármester:
Nem, mivel árnyékos rész, és a gyerekek ott sorakoznak, a fű nem marad meg, már meg volt próbálva.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha bejövünk a hivatalba, a falak nagyon üresek, rideg az épület.
Kovács Gábor polgármester:
Ezt meg lehet oldani.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A nagyhídnál az árkot nem lehetne lefedni, az a rész nagyon nagy szeméttelep. Tudunk-e ezzel valamit
csinálni?
Kovács Gábor polgármester:
Nem a mi tulajdonunk, de megkérdezem a tulajdonost. A szemetet folyamatosan szedjük, de ez sajnos
pillanatok alatt újratermelődik.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az emlékműnél elkészült a kerítés, padokat is ki kellene helyezni.
Kovács Gábor polgármester:
Ha meg lesz a pályázati döntés, utána gondolkodunk róla.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A művelődési ház: meddig nézzük ilyen rossz állapotban?
Kovács Gábor polgármester:
Nem lehet csak lemeszelni, mivel omlik le a fal. Kb. 500.000 Ft-ot kellene rákölteni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Varga Miklós a rendezvényközponthoz vezető utat leszórta homokkal.
Lett-e kiküldve felszólítás, hogy bontsák el az Istvánékkal szemben lévő épületet?
Dr. Horváth László jegyző:
Lett kiküldve felszólítás, de után fogok nézni.
Bódi Elek képviselő:
A testületi jegyzőkönyveket kérelemre lehet kiadni, István nem tudnád-e elmondani, hogy amikor az
E-Starral megkötöttétek a szerződést, kik voltak a testületi tagok?
Fonalka István képviselő:
Andrásiné, Bartháné, Szalma József, Rabóczki Miklós, Pindzsula Péter, Vastag György, Koós Lóránt,
Kiss Árpád, Kállai József, fejből nem emlékszem pontosan.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A jegyzőkönyvekbe belenézhetünk, nekem csak azért kell kérelem, mert el szeretném vinni.
Fazekas Sándor képviselő:
A legutóbbi temetésen a zene teljesen felhallatszott a temető utcáról. Ezzel csinálni kellene valamit,
legalább temetéskor ne bömböltessék a zenét az ott lakók.

Bódi Elek képviselő:
Jegyző úr, nem lehetne-e kiküldeni egy felszólítást, hogy a zenehallgatás a temetési szertartásokkal
egy időben tilos, aki ezt megszegi, annak bírságot szab ki az önkormányzat.
Dr. Horváth László jegyző:
Kiküldöm a temető utca minden lakásához a felszólítást, tájékoztatást.
Bódi Elek képviselő:
A ravatalozó ablaka is nagyon koszos volt, meg kell takarítani. Erre oda kellene figyelni a
későbbiekben.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Az iskolánál lévő játszótér használatát meg lehet oldani?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, meg lehet oldani, a rongálások elkerülése végett kamerát fogunk felszerelni.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.
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