JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2010. november 09-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Dr. Zsirai Sándor, Nahóczki László

Jegyzőkönyvvezető: Miklós Anikó

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat és a megjelent vendégeket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 5 képviselő közül jelen van 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Barta Győző
2. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő : Barta Győző
3. Egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző
Kéri, hogy amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS
Lőrincz József - Napirend előtti felszólalás
Az 1990. évi LXV. Tv. Rendelkezik a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről.
Kérem polgármester urat, tájékoztassa a képviselő-testületet a főállású polgármesteri
tisztségével kapcsolatban tett az összeférhetetlenségi okok megszüntetéséről.
Barta Győző
Erről az Egyéb ügyek, indítványok napirendi pontban kívánok beszámolni.

Lőrincz József
Rendben, köszönöm szépen.
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1. Bursa Hungarica pályázat
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011-es fordulójára 2010. október 1.-től pályázhatnak az
állandó lakhelyük szerint illetékes települési önkormányzatnál, amennyiben az önkormányzat
csatlakozott a Bursa Hungarica pályázati rendszerhez.
Lényege a pályázatnak, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatást a megyei önkormányzat
tetszőleges összeggel kiegészítheti ez a kettő együttesen az önkormányzati ösztöndíjrész. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium ezzel megegyező összegben, de 2010-ben maximum 5.000
Ft-tal szintén kiegészíti a támogatás összegét. Tehát, ha az önkormányzati díjrész 5.000 Ft, amit
a minisztérium megtold szintén 5.000 Ft-tal, akkor egy diák 10.000 Ft/hó támogatást kap a
következő félévtől kezdően 10 hónapon keresztül.
A tavalyi évben 3 főt részesítettünk támogatásban, az idén, határidőig 2 fő adta be a pályázatát.
Azt kellene most eldöntenünk, hogy csatlakozunk e ehhez az ösztöndíjpályázathoz és hogy
mekkora összeggel támogassuk a programot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

38/2010.(XI. 09.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
a csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011.
évi fordulójához.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

2.

Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Barta Győző polgármester zárt ülést rendel el.
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3.

Egyéb ügyek, indítványok (nyílt ülés)

Barta Győző
A Bányai utat a Dobogóbérci Erdőbirtokosságtól 2010. szeptemberében térítésmentesen
átvettük.
Azóta elkészült a padka és az árok, ki lett takarítva az út melletti terület.
Kátyúzásra több ajánlatot is kértünk. A Colas Út Zrt 48.000,-Ft+Áfa/tonna ajánlatot, az UniÚt
37.000,-Ft+Áfa/tonna ajánlatot adott a kátyúzási munkákra. A Dynamic Út Kft 60.000,-Ft/m3
+Áfa ajánlatot adott, ez bruttó 31.250,-Ft/tonna árnak felel meg.
Összességében kb. 4 millió forint a rendbetétel költsége árokkal, padkával, kátyúzással.
A Dynamic út Kft tulajdonosa telket szeretne nálunk vásárolni, kb. hasonló értékben, mint az
ajánlat értéke, esetleg ez is járható út lenne, meg kell majd beszélnünk.
Ami nagyon fontos, hogy az úton valamilyen forgalomkorlátozást kell bevezetnünk,
elkerülendő, hogy a rendbetett utat tönkretegyék.
Lőrincz József
Az utat térítésmentesen átvettük, ez jó, de van-e konkrét időpont-ígéret, hogy mikor kapjuk meg
az Erdőbirtokosságtól és a lakóktól ígért felajánlást?
A lakosság részéről ki gyűjti a pénzt és mikor fizetik be?
Barta Győző
Az Erdőbirtokosságnak levelet írunk ez ügyben.
A lakosságnak a vállalt rész egyösszegű támogatásként kellene befizetni. Mányoki úrnál van a
lista, felvesszük vele a kapcsolatot ez ügyben.
Dr. Zsirai Sándor
Lehet, hogy egyelőre csak a legnagyobb kátyúkat kellene megcsináltatni, és tavasszal a
fennmaradó munkákat.
Barta Győző
Az elmondottak alapján, úgy gondolja a testület, hogy a telekcserés útjavítást most ne
forszírozzuk, egyelőre a legszükségesebb kátyúzást végeztessük el, és tavasszal menjen a
nagyobb munka?
-Egyhangú igen.
Barta Győző
A Bérci útra vonatkozóan el kell mondanom, hogy eltűnt az összes maradék anyag, megtisztult
a patakpart, a kilátó alatti rész.
A kőtörmelék kevés lett, bobcat-tel lehetne még dolgozni rajta, követ kell hozatni, és le kellene
ülni a Colas Út-tal, mert az ajánlatukban lévő terítés még nem történt meg.
Legalább az alsó szakasznak 10 cm-es terítést kellene kapnia!
Ide, erre az útra is korlátozást kell bevezetni, mert a téli, nedves időben könnyen tovább
rongálhatják mezőgazdasági, erdészeti gépekkel, autókkal.

Dr. Zsirai Sándor
Mindenképpen kell korlátozás ide is, lehetőleg valamilyen fizikai korlát, sorompó, szűkítés,
vagy hasonló.
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Nahóczki László
Mekkora költséggel járt eddig ez a munka?
Barta Győző
Nincs előttem, de úgy emlékszem, hogy ennek az útnak az építésére 2 vagy 2,1 millió forint lett
elfogadva. Ebbe az árba benne volt a lenti és a fenti anyag bedolgozása, és ez nem történt meg.
Lőrincz József
Ki fog tárgyalni a Colas-szal? Pénzbe kerül vagy sem? Mikorra lesz befejezve?
Barta Győző
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy ki szeretne tárgyalni?
Lőrincz József
Részt kívánok venni a tárgyaláson.
Dr. Zsirai Sándor
Én is részt szeretnék venni rajta.
Barta Győző
Rendben van, megbeszélek egy időpontot, és leülünk velük. Az árról ott kell majd tárgyalnunk.
A padkaanyagot is meg kell beszélni, ide 150 m3-t számoltunk az imént.
Lőrincz József
A Pénzügyi Bizottság vállalt olyat, hogy az állattartási rendeletet megvizsgálja, az úthasználat
szabályozásáról javaslatot tesz 2011. 01. 15.-ig.
Addig is a településőrök felmérhetnék a jelen helyzetet a bel és költerületen.
Barta Győző
Serfőző János az egri mezőgazdasági iroda vezetője segítséget nyújthat a bizottságnak. Kérném,
hogy a bizottság keresse meg őt ez ügyben, vonja be a munkába.
Nahóczki László
Javaslatom, hogy a környezetkárosítás szankcionálását helyi szinten is be kellene vezetni. Erre
több megoldás is lehet, ki kell majd erre vonatkozóan is dolgozni javaslatokat.
Valamint meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Szarvaskőből Egerbe járó általánosés középiskolás tanulók utazási költségét támogassuk.

Barta Győző
Temető, pótmunkák
Bosrod Bau elvégezte a munkát, amit vállalt és ígért. A Pillér Agria Bt-vel köttetett egy
szerződés, -a 2,53 milliós ajánlatát mindenkihez eljuttattuk, erről határozat is született.
Ebből 2,4 millió forint értékű munkáról adott be számlát. Az első ajánlat munkái maradék nélkül
el vannak végezve.
A mostani ajánlat 1,321 millió forintról szól, ez egy szerződés-kiegészítés, a jogi iroda
jóváhagyta, aláírásra vár, és kérném a testületet vitassuk meg, és szavazzunk erről a
szerződésről.
Határozati javaslat:
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Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Pillér Agria Bt-t bízza meg a temetői pótmunkák szerződés-kiegészítésében szereplő munkák
elvégzésével 1.321.196,- Ft összegben.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen és 1 nem szavazattal, elfogadta a
határozati javaslatot.
A Képviselő Testület 4 igen szavazattal és egy ellenszavazat meghozta az alábbi határozatot:
43/2010. (XI. 09.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Pillér Agria Bt-t bízza meg a temetői pótmunkák szerződés-kiegészítésében szereplő munkák
elvégzésével 1.321.196,- Ft összegben.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
(a szerződés mellékletként kerül a jegyzőkönyvhöz csatolásra)

Nahóczki László
A templom fűtéskorszerűsítésének munkái elkezdődtek, jelenleg a felmérésnél tartanak.
Előreláthatólag kb 900.000,- Ft-ba fog kerülni a teljes munka. Elektromos fűtés-korszerűsítés
lesz, olyan módon, hogy a padokba lesz a fűtés bevezetve, és amikor ráülnek, akkor kapcsol be.
Kérdezném a képviselő testületet, Szarvaskő Község Önkormányzata tudja-e valamennyi
összeggel támogatni ezt a fejlesztést?
Barta Győző
Beszéltem az egyház képviselőivel, a felmérést végzőkkel és az Émász szakemberével. A fűtéskorszerűsítéshez szükség lesz a meglévő elektromos hálózat fejlesztésére. Az előzetes
felmérések alapján ez a hálózatfejlesztés max. 100.000,- Ft-ba fog kerülni.
El kellene döntenünk, hogy támogatjuk-e a templom fűtés-korszerűsítését azzal, hogy kifizetjük
az Émász részére a hálózatfejlesztést.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskő-i templom fűtés-korszerűsítését támogatja az Émász részére fizetendő
elektromoshálózat-fejlesztés költségével, de maximum 100.000,- Ft-tal.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
44/2010.(XI. 09.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
a Szarvaskő-i templom fűtés-korszerűsítését támogatja az Émász részére fizetendő
elektromoshálózat-fejlesztés költségével, de maximum 100.000,- Ft-tal.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Lőrincz József képviselőtársam napirend előtti felszólalásában a polgármesteri tisztséggel
összefüggésben lévő összeférhetetlenségről kérdezett.
Az 1990. évi LXV. Tv. 33/A. §-a rendelkezik arról, hogy polgármesteri tisztség betöltése mellett
milyen egyéb tisztségeket nem tölthet be.
Ezek alapján a polgármester nem lehet:
(2) A főállású polgármester:
a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi
tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési
képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet;
b) a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet
ba)vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese,
igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja,
bb)gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy
vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),
bc)szövetkezet tisztségviselője,
bd)alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője.
(3) A polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy a Szarvaskőért Alapítványnál betöltött
elnöki tisztségemről 2010. október 24.-én az alapítónál írásban lemondtam.
A Satkom Kft és az Bartech 2002 Kft ügyvezetői tisztségéről nem szeretnék lemondani, ezért
kérném a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a pozíció megtartásához. Ezeknek a cégeknek
már sajnos a minimumra csökkent a forgalmuk, különösebb munkát időben és elfoglaltságban
nem jelentenek, de nem szeretném felszámolni őket. A még meglévő szerződésekkel járó
kötelezettségek ellátására rendelkeznek a cégek alkalmazottal, aki munkákat elvégzi.
Kérném a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá, hogy a gazdasági társaságokban –ahol
munkaviszonnyal nem rendelkezek- továbbra is ügyvezető lehessek.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy Barta Győző főállású polgármester a Satkom Kft és a Bartech 2002 Kft
ügyvezetői tisztségét főállású polgármesteri tisztsége mellett megtartsa.
Felelős: Lőrincz József képviselő
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Dr. Zsirai Sándor megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
A Képviselő Testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
47/2010.(XI. 09.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy Barta Győző főállású polgármester a Satkom Kft és a Bartech
2002 Kft ügyvezetői tisztségét főállású polgármesteri tisztsége mellett megtartsa.

Felelős: Lőrincz József képviselő
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
A Magyar Élelmiszerbanknál a tavalyi évben regisztráltunk élelmiszersegélyre.
Tavasszal értesítettek minket, hogy mehetnénk egy kisebb csomagért, de olyan mennyiség volt,
hogy az általunk jelzett kb. 80 fő rászorult között csak dekánként tudtuk volna kiosztani. Akkor
jeleztük, hogy ezt a csomagot nem kérjük, juttassák el az árvízkárosultaknak.
Most ismét kaptunk egy kb 680 kg-nyi árut, el is hoztuk, a jövő héten kiosztásra kerül.
A szociálisan rászorultak listája itt van, kérdezem, hogy át tudta-e nézni, megvitatni?
Lőrincz József
Odáig nem jutottunk el, hogy átnézzük.
Az élelmiszersegély kiosztásánál nagyon fontos, hogy a Magyar Élelmiszerbank által
meghatározott rászorultsági szempontokat figyelembe kell venni.
Valamint a dokumentálása szintén szigorúan szabályozva van, ha ezt betartjuk, akkor elvileg
évente két alkalommal kaphatunk ilyen segélyt.
Barta Győző
Közeledik a karácsony, és az elmúlt években 200-200 ezer forintot adtunk a Hagyományőrző
egyesületnek a mikulás ünnepség és a nyugdíjas karácsony lebonyolítására.
Kérdezem képviselőtársam, hogy az egyesület tudja-e vállalni ezt az idén?
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Nahóczki László
Előzetesen nem beszéltem még a többiekkel, megkérdezem, de úgy gondolom, hogy igen,
tudjuk vállalni, hiszen ezek az ünnepségek már hagyománnyá váltak.
Ehhez viszont szükség lesz támogatásra az önkormányzat részéről.
Barta Győző
Amennyiben megfelelő a tavaly is megadott összeget szavazzuk meg. Kérném, hogy
amennyiben megszavazzuk, egy megállapodást írjunk majd erről.
Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskői Hagyományőrző Közhasznú Egyesület részére Mikulás ünnepség és a Nyugdíjas
Karácsony c. rendezvények lebonyolítására, megszervezésére 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer
forint összegű működési célú támogatást nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
48/2010.(XI. 09.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskői Hagyományőrző Közhasznú Egyesület részére Mikulás ünnepség és a Nyugdíjas
Karácsony c. rendezvények lebonyolítására, megszervezésére 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer
forint összegű működési célú támogatást nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Lőrincz József
A pénzügyi bizottság elhatározta, hogy november végéig, illetve december első napjaiban –
mivel az előirányzatokban ezen a címsoron lesz a legnagyobb túllépés- egész évet tekintve
szeretnénk egy beható vizsgálatot tartani a rendezvényekkel kapcsolatban.
Barta Győző
Rendben, addigra biztosan készen lesz, és látni lehet majd, hogy az év végéig mi várható.
Az biztos, hogy az idegenforgalmi adóból jövőre nagyságrendekkel kevesebb fog befolyni.
A Csipkebogyó Fesztiválról, annak tapasztalatairól, tanulságairól a későbbiekben bővebben kell
majd beszélnünk.
Október 29.-én kétnapos társadalmi munkát szerveztünk.
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Szeretném elmondani, hogy kik vettek részt a munkában: Barta Győző, Nagy Gábor, Benkó
Dániel, Nagy Sándor, Barta János, Pusztai Tibor, Vinczepap Jácint, Hargitai László, Énekes
Zoltán, Énekes Zoltánné, Énekes Viktória, Illés Andrea, Illés Viktória, Punyi Imréné, Punyi
Dániel, Horváth István, Horváth Gábor, Lengyel Mária, Kirstie és Per Olaf Hoffström, Barta
Győzőné, Török Gézáné, Kondricz Antalné, Dányi Tamás, Punyi István. Köszönjük szépen a
munkát, nagyon szép lett a temető és környéke. Nagyon sok dicséretet kapott a temető,
mindannyiunk és az önkormányzat nevében örömmel fogadtam a gratulációkat.
Van-e az egyebek között kérés?

Nahóczki László
A Vaskapu-dűlővel kapcsolatosan van egy máig nem rendezett jogi probléma. A tulajdonosok
megkerestek az ügyben, hogy ahol át lehet menni a patakon, magántulajdonban van az út egy
része. A tulajdonosok nem tudnak bemenni a telkükre, ugyanis többször lezárta kővel az utat a
tulajdonos. Valamilyen megoldást kell keresni erre a helyzetre. Egyik lehet a szolgalmi jog
bejegyzése, amely biztosítja a bejutást a telektulajdonosok részére, a másik a kisajátítás, bár az
elég drága dolog. A szolgalmi jog bejegyzését járható útnak gondolnám.
Ebben kérném a segítséget.

Barta Győző
Egy lakóházat sem érint ez a dolog, a köveket elgörgettük onnan, amikor a telkeket megvették,
tudták, hogy hivatalos út nem vezet oda, térképeken sincs. Ha lehet úgy nevezni, szokásjog
alapján használják útként. Nem az önkormányzat feladata ez, de ha tudunk, segítsünk.
Föl kell keresni a hölgyet, én már többször is próbáltam, és fogom is még.
Kisajátítani nem fogjuk, mert sok költséggel járna.

Lőrincz József
Térfigyelő rendszer. Ha nem darabban van és működik, akkor jelezni kell a hatóság felé.
Ezzel most hol tartunk?

Barta Győző
Mind a 11 db működik és rögzít, szükség esetén használható, interneten keresztül érhető el az
összes kamera képe. Jelenleg az a program, mellyel minden kamera képe látható, a laptop-on
van, nem szoktuk nézegetni, csak ellenőrzésképpen, hogy rendben működnek-e.
Beszéltem a körzetes rendőrrel, hogy kérjen egy időpontot a főnökeitől, ezzel kapcsolatban
leülünk tárgyalni. Táblát fogunk kitenni, mely figyelmeztet a kamera meglétére.
A hivatalnál lévő egyik kamera figyeli az orvosi rendelő előtti utat, rendszámolvasással. A
második templom előtti teret, a harmadik a postánál lévő teret. A negyedik pedig a Fő út bejövő
részét.
A másik négyes csoportból ez egyik a vasúti hidat és a parkot, a második a Fő út másik
bejáróját, és ez rendszámolvasó. A harmadik figyeli a buszmegállót, parkoló, a negyedik a 25-ös
utat.
Az Újtelepen lévő kamerák közül egy a falu felőli oldalon a feljáró utat – ez rendszámolvasó- , a
második a Rózsa utcai kereszteződés, a harmadik pedig az egri följáró és Tölgyfa út zsákutca
részét figyeli.
A költségek az előzetes elképzelés szerint alakultak.
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A hozzáférhetőségről: az interneten egy gyengébb minőséget állandóan lehetne nézni, ha
sürgősen kell valamit megnézni, az rendelkezésre áll. Ha bizonyításhoz, esetleg a rendőrségnek
felvételre van szüksége, akkor a DVR-ből számítógépre kiírva egy kifogástalan minőségű képet
lehet DVD-re átírni.
Dr. Zsirai Sándor
A Közlekedési Hatóságtól engedélyt kell kérni majd a tábla kihelyezésére, nehogy úgy járjunk,
mint az ősszel és leszereljék a tábláinkat.
Lőrincz József
Augusztusban volt, amikor azt mondtuk, hogy néhány nap múlva felmondunk az iskola
bérlőjének. Hogy áll ez a dolog?
Barta Győző
Minden hivatalos lépést megtettünk, ahhoz, hogy a szerződést felmondhassuk. A jogi irodával
kell ezt indítani, eddig még nem tettük meg. Úgy néz ki, hogy fizetni nem akar.

Lőrincz József
Foganatosítsuk akkor a múltkor megbeszélteket.
Barta Győző
Holnap hívom a jogi irodát ez ügyben.
Lőrincz József
Ami nagyon fontos még, a MÁV üdülő. Úgy tudom ez az ügy is a jog irodán van elakadva.
Barta Győző
Ez az anyag a jegyzőnél van.
Lőrincz József
Leheteséges-e, hogy a településőrök térkép vagy valami alapján a Szérűskertben az - és ott van
ahol lennie kell. Az emberekkel tudatni kéne, hogy vannak településőrök, és szóljanak, ha
valami rendellenességet látnak.
Benkó Dániel
Az állattartási rendeletünk szabályozza az állatok tartását. De bele kellene venni, hogy ha az
állattartó az állatait nem a saját tulajdonú, vagy általa bérelt területen tartja, az önkormányzat
tiltassa meg az állattartást.
Többször szóltam már Kovács Ferencnek, hogy tartsa rendben, jó helyen az állatait. Esetleg
legeltetési lehetőséget is lehetne biztosítani.

Dr. Zsirai Sándor
A Rózsa utcánál ismét növekszik a szemét, ezt rendbe kell tenni. Szintén ennél az utcánál,
egyszer már rendbe lett téve a felső rész padkája, ezt már benőtte a gaz, nincs hova letérni az
útról. Az utca végén a sok eső lemosta a zúzalékot az eső, ezt föl kellene szedni, és az áteresz
megrongálódott.
A jövő évi rendezvénytervet meg kellene majd beszélnünk.
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Barta Győző
Kérdezem a képviselőket, van-e még kérdés, észrevétel?
Kérdezem a megjelent vendégeket, van-e hozzáfűznivalójuk, észrevételük?

Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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