JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 26-i megtartott
rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház Házasságkötő terem helyiségében.
Jelen vannak:Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor
Fercsik Tibor
Dr. Sápi Attila
Szovics Mihály

Meghívott:
- a jelenléti ív szerint
Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7
fő bő l 5 fő megjelent. A mai ülés jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom Bazan Tibort és
Szovics Mihályt.
Ismertetem a napirendi pontokat:
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l
2) Beszámoló a Gödöllő i Rendő rkapitányság 2010. évben végzett munkájáról
Elő adó: Bozsó Zoltán r. dandártábornok, rendő rségi fő tanácsos, rendő rkapitány
3.) Tájékoztató Hévízgyörki Polgárő r Egyesület 2010. évben végzett munkájáról.
Elő adó: Kiss Csaba Polgárő rség elnöke
4.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodás
módosításainak jóváhagyása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
5.) Kiegészítő megállapodás a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok kistérségi szintű
ellátásáról.
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
6.) Aszód Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás- társulási
megállapodás
módosításának jóváhagyása
Elő adó: Lukesné Csábi Ágnes Jegyző
7.) Kötelező önkormányzati feladatokat támogató Helyi Vizuál Regiszter , Licensz-szerző dés
(vállalkozói szerző dés) jóváhagyása.
Elő adó: Lukesné Csábi Ágnes Jegyző
8.) Pályázat benyújtása a helyi önkormányzat 2011. évi létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó
egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez.
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
a.) Pető fi Sándor Általános Iskola
b.) Polgármesteri Hivatal
c.) Polgármesteri Hivatal - Konyha
9.) Együttmű ködési megállapodás módosítása ÖHI és Önkormányzat között.
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
10.) Egyebek

Zárt ülés
1.) Zabosné Pauló Katalin Hévízgyörk Kossuth l. u. 139. kérelme
Elő adó: Tóth Tibor polgármester

Tóth Tibor: Javaslom, hogy az Egyebekben tárgyaljunk még két napirendi pontot. Javaslom,
hogy az 1.napirendi pont legyen a gödöllői rendőrkapitányság beszámolója.
A Képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.
1) Beszámoló a Gödöllő i Rendő rkapitányság 2010. évben végzett munkájáról

Gódor Ferenc r.ő rgy.: - ismerteti az elő terjesztést.Tóth Tibor:A lakosok részérő l több esetben jött bejelentés, nagy számban igazoltatták a
helyieket, a traktrosok látták a kárát, sok büntetést kaptak.
Gódor Ferenc: A szabálysértő vel szemben el kell járni, ez alól senki nem kivétel. A határban
is járjuk a településeket.
Szovics Mihály: Tartalmas a leadott anyag. A gyümölcsösben és a sző lő kben a nem kívánt
személyek igazoltatására van-e lehető ség. Elejét kellene venni, hogy ezek az emberek ne
honosodjanak itt meg. Polgárő r parancsnokkal is beszéltem, a SZEM mű ködhetne-e, egyre
több a probléma, ma is három helyen törtek be.
Tóth Tibor: Balogh Zoltánné tartózkodik itt, nincs ingatlana, valakinek a faházában lakik, ez
a személy két esetben tulajdonított el biciklit a mű v.ház elő l.
Gódor Ferenc: Sok bejelentés érkezett Hévízgyörk külterületérő l. Több alkalommal
igazoltattunk is. A SZEM társadalmi kezdeményezés, nagy segítség lenne, sokszor ment
életet.
Tóth Tibor: Köszönöm a munkát. Aki az elő terjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
29/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és elfogadta a Gödöllő i
Rendő rkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
2.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l

Tóth Tibor: Két társulási ülés volt, a csatornatársulási, és kistérségi ülés volt. Galgamácsa az
aszódi szennyvíztisztító telep kapacitását meg kell bő víteni, ez már csak akkor tud
eredményesen dolgozni, ha komposztáló is mű ködik. A kistérségi gondozási központ
alapozási munkáival készen vagyunk. Kistérségi ülésen módosítottuk a 2010. évi
költségvetésünket, tárgyaltuk a 2011.évi költségvetést. A társulási megállapodást is
módosítottuk.
Kockázatelemző céget 3,7MFt összegben megbíztunk, hogy az
önkormányzat a súlyos hiteleket 2022-ig hogyan tudja vissza fizetni. Erre az évre közel
100MFt, amit vissza kell fizetni. Takarékos intézkedésekkel 41MFt-ot le tudtunk faragni. A
kockázatelemző cég 6 verziót dolgozott ki. A bankkal tárgyalást folytattunk, egy verziót
ismertettek: ezeket a rövid lejáratú hiteleket összevonja, 2013. július 1-ig kitolja a
visszafizetési határidő t. Errő l még nem döntöttek.
Bazan Tibor: Galgamácsáról hordanak földet, a komposztáló építése közben. Nekünk
szükség lenne földre a nyárfáshoz, hogy eladható állapotba hozzuk.
Tóth Tibor:Tájékoztattak, hogy nem sikerült a közbeszerzésen eredményt elérni, mindig
megtámadják, még nincs szerző dés.
3.) Tájékoztató Hévízgyörki Polgárő r Egyesület 2010. évben végzett munkájáról.

Kis Csaba Polgárő rség Egyesület elnöke: Tudok a betörésekrő l. Folyamatosan kint voltunk a
területen. Megkérném a helyi vállalkozókat, támogassák a polgárő rséget, tankolásra sok
kell, hogy kint legyenek az embereink szolgálatban. A SZEM-re minden támogatást
megadunk.
- A beszámoló felolvasva.Tóth Tibor:Fiatalabbak részérő l kevesebben mennek járő rözni?
Kis Csaba:Az aszódi járő rökkel próbáljuk bevonni a fiatal polgárő röket.
Szovics Mihály: A betörő k elő ször megfigyelték a terepet, a kutyákat elaltatták, kifigyelik az
embereket. Fontos, hogy a SZEM-ot meg kellene alakítani, a szomszédok figyeljenek
egymásra.
Tóth Tibor: Köszönjük a polgárő rség munkáját. Aki az elő terjesztéssel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
30/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és elfogadta a
Hévízgyörki Polgárő r Egyesület 2010. évben végzett munkájáról készült tájékoztatót

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
4.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodás módosításainak
jóváhagyása

Tóth Tibor: Minden tagönkormányzatnak meg kell erő sítenie a jóváhagyást. Aki az
elő terjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
31/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és jóváhagyta az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodás módosításait.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
5.) Kiegészítő megállapodás
ellátásáról.

a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok kistérségi szintű

Tóth Tibor: A kartaliak kiléptek ebbő l a társulásból, de csak erre a feladatra vonatkozólag.
Minden változást jóvá kell hagyni a testületnek. Aki az elő terjesztéssel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
32/2011. (IV.26..) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a
Pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezéséről szóló kiegészítő megállapodást
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
6.) Aszód Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás- társulási megállapodás
módosításának jóváhagyása

Lukesné Csábi Ágnes: Megküldték azt a javaslatot, melyet tárgyalt a társulás, ahhoz, hogy
módosításra kerüljön a megállapodás, a társult testületeknek is jóvá kell hagyni. Két pontja
módosult, a 6. és 20.pont.
Tóth Tibor: A kistérségi gondozási központot érinti, azt jelenti, elkezdő dtek a munkák, a
társulás elnöke részletes tájékoztatót köteles adni a tagoknak.
Aki az elő terjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
33/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és az Aszód Kistérség
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás- társulási megállapodást a
következő módosítással jóváhagyja:
„ 6./ A tagönkormányzatok nyilatkoznak, hogy átvállalják a pályázati pénzeszköz közös
megvalósításából kiváló önkormányzat/ok közös használatú eszközök saját forrás részének
finanszírozását.”
„20./A gesztori feladatokkal megbízott Aszód Város Önkormányzat- mint projekt szakmai
vezető je a projektben érintett önkormányzatokat a pályázat végrehajtásának
munkafolyamatairól köteles folyamatosan tájékoztatni. A megbeszélésekrő l összegző
feljegyzéseket készíteni, melyet megküld a projekttagoknak. A projekt elő rehaladási
szakaszairól szakmai, mű szaki és pénzügyi összegző t készít.”
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
7.) Kötelező önkormányzati feladatokat támogató Helyi Vizuál Regiszter , Licensz-szerző dés
(vállalkozói szerző dés) jóváhagyása.

Lukesné Csábi Ágnes: Eddig az önkormányzatnak nem kellett fizetni a vizuál-regiszterért.
Március 1-jétő l 1 évre 72eFt+áfa díjat kell fizetni, az adatokat csak így tudják számunkra
biztosítani.
Tóth Tibor: Aki az elő terjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
34/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testülete megtárgyalta a KÖZIG Regionális
Informatikai Szolgáltató Központ Zrt Vállalkozói szerző dését a kötelező önkormányzati
feladatokat támogató Helyi Vizuál Regiszter- Népesség-nyilvántartó programról.
A szerző déses összeg: 72.000,- Ft+Áfa.
A fedezett a 2011. évi polgármesteri hivatal dologi költségvetésében rendelkezésre áll.
Felelős: Lukesné Csábi Ágnes Jegyző
Bankóné Nagy Erzsébet igazgatási ea.
Határidő : azonnal
8.) Pályázat benyújtása a helyi önkormányzat 2011. évi létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó
egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez.

Tóth Tibor: A pályázat benyújtására még hoznunk kell határozatot, a kormányrendelet csak
késő bb jelent meg. Ez a szöveg teljesen a kormányrendelet szerint készült el. Nem
tartalmazza az összes végkielégítési pályázatot, mert van olyan, akivel ezt még nem kötöttük
meg.

Lukesné Csábi Ágnes: Mindhárom intézményrő l külön határozat kell. Egyeztettünk a
pályáztatóval, egy-két mondattal ki kellett egészítenünk. A kifizetések után lehet beadni a
pályázatot.
Fercsik Tibor: Az önkormányzatnál az elbocsátások után fel lett véve 1 fő . A szövegben le
van írva, hogy ez nem lesz betöltve. Nem okozhat-e gondot a pályázatnál ez?
Tóth Tibor: Nem. A hivatalnál létszámkeret volt megállapítva.
a.) Pető fi Sándor Általános Iskola
Tóth Tibor: Aki az elő terjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
35/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
az önkormányzatnál tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentés miatt.
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete 2011. január 18-án a 2/2011
(I.18.), a 3/2011 (I.18.) és a5/2011 (I.18.) számú határozataiban –4 fő vel csökkentette a
Pető fi Sándor Általános Iskola létszámát. A tárgyév nyitó létszáma a Pető fi Sándor Általános
Iskolánál 22 fő , majd a létszámcsökkentéssel érintett 4 személy utolsó jogviszonyban töltött
napját követő napon, a létszám 18 fő re csökken.
A racionalizálási döntés a belső ellenő rzés keretein belüli megvalósuló teljes körű
átvilágítás javaslatára jött létre illetve az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények
közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehető ségének felülvizsgálata
függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésrő l, amely hosszú távon
megtakarítást eredményez.
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a létszámcsökkentés elrendelésével
egy idő ben megállapította, hogy az igénylő fenntartói körén belül, az önkormányzat
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken
(ilyen nincs), az elő reláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehető ség.
Felelős: Gólyáné DudásEdit gazd.vez
Bányánszkiné Tóth Errika pénzügyi ea.
Határidő : azonnal
b) Polgármesteri Hivatal
Tóth Tibor: Aki az elő terjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
36/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
az önkormányzatnál tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentés miatt.
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete 2011. január 18-án a 6/2011
(I.18.) számú határozatában –3 fő vel csökkentette a Polgármesteri Hivatal önkormányzati
igazgatási tevékenység szakfeladaton a létszámot. A tárgyév nyitó létszáma a Polgármesteri
Hivatal önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton 12 fő , majd a
létszámcsökkentéssel érintett 3 személy utolsó jogviszonyban töltött napját követő napon, a
létszám 9 fő re csökken.
A racionalizálási döntés a belső ellenő rzés keretein belüli megvalósuló teljes körű
átvilágítás javaslatára jött létre illetve, az intézmények létszámhelyzetének és az
intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehető ségének
felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésrő l, amely
hosszú távon megtakarítást eredményez.

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a létszámcsökkentés elrendelésével
egy idő ben megállapította, hogy az igénylő fenntartói körén belül, az önkormányzat
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken
(ilyen nincs), az elő reláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehető ség.
Felelős: Gólyáné Dudás Edit gazd.vez
Bányánszkiné Tóth Erika pénzügyi ea.
Határidő : azonnal
c.) Polgármesteri Hivatal - Konyha
Tóth Tibor: Aki az elő terjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
37/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
az önkormányzatnál tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentés miatt.
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete 2011. január 18-án a 8/2011
(I.18.) és a 9/2011 (I.18.) számú határozataiban döntött a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó
(Konyha) iskolai int. közétkeztetés szakfeladat átszervezésérő l. Ennek következtében a –5
fő vel csökkentette a Polgármesteri Hivatal (Konyha) iskolai int. közétkeztetés szakfeladat
létszámát. A tárgyév nyitó létszáma a Polgármesteri Hivatal (Konyha) iskola int.
közétkeztetés szakfeladaton 5 fő , majd a létszámcsökkentéssel érintett 5 személy utolsó
jogviszonyban töltött napját követő napon, a létszám 0 fő re csökken.
A racionalizálási döntés a belső ellenő rzés keretein belüli megvalósuló teljes körű
átvilágítás javaslatára jött létre illetve, az intézmények létszámhelyzetének és az
intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehető ségének
felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésrő l, amely
hosszú távon megtakarítást eredményez.
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a létszámcsökkentés elrendelésével
egy idő ben megállapította, hogy az igénylő fenntartói körén belül, az önkormányzat
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken
(ilyen nincs), az elő reláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehető ség.
Szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra van lehető ség.
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő testülete vállalja, hogy 5 évig a megszüntetett
álláshelyeket nem állítja vissza.
Felelő s: Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető ,
Bányánszkiné Tóth Erika pénzügyi elő adó
Határidő : azonnal
9.) Együttmű ködési megállapodás módosítása ÖHI és Önkormányzat között.

Tóth Tibor: Az ÖHIE vezető vel a megállapodást alá is írtuk, utólagos elfogadásra kerül most
sor. Az ÖHIE vezető felajánlotta, hogy hajlandók átmenni egy másik helyiségbe, ezt
szerző désbe öntöttük. Az átköltözés megtörtént. A könyvek áthozatala zajlik.
Aki az elő terjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
38/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat

Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő -testülete úgy döntött, hogy az ÖHI-vel kötött
Együttmű ködési Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1. A hivatkozott szerző dés II. bekezdés 1. pontja az alábbiakra módosul: Az
Önkormányzat kijelenti, hogy a 38 m2-es könyvtár helység helyett cserehelységként
adja a mellette lévő 38 m2-es tárgyaló helységet.
2. A hivatkozott együttmű ködési megállapodás további pontjai változatlanul
maradnak.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
10.) Egyebek

A Hévízgyörki Önkormányzat csatlakozása az „Iskola rendő re” országos programhoz
Tóth Tibor: Állapotfelmérés, ki hajlandó ebben a mozgalomban részt venni, ez most nem
kerül semmibe.
Aki az elő terjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
39/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik az
„Iskola rendőre” országos programhoz. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit pü. vezető
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
Árajánlat Hévízgyörk belterületi vízrendezés Galga patakba történő becsatlakoztatására
Tóth Tibor: A csapadékvíz-beruházás kapcsán elfelejtették kiépíteni a Galga patakba való
betorkollást a Fürst S-u. árokrendszernek. Azért, hogy megkapjuk erre az üzemeltetési
engedélyt, az önkormányzatnak be kellett vállalni, hogy az önkormányzat saját költségén
megcsináltatja. 2 árajánlat érkezett. Nagy a különbség a kettő között.
Bazan Tibor: Nem lehet kérdés, hogy az olcsóbbat válasszuk. A mű szaki tartalommal nem
lesz baj, ha az olcsóbbat válasszuk.
Tóth Tibor: Aki azzal egyetért, hogy a GAVIT-ot bízzuk meg a munka elvégzésére,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
40/2011. (IV.26.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a befogadó
Galga patakba torkoló CS-III és CS-IV jelű csatornák részben ill. egészben hiányzó
burkolatának 2011. május 15-ig történő kiépítésére a beérkezett ajánlatok közül GAVIT (2170
Aszód, Pesti út 27.) vállalkozást bízza meg bruttó 338. 419.- Ft bekerülési áron. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit pü. vezető

Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató: Megköszönöm a testületnek a sakkbajnokság
támogatását. A Sakkszövetség vezető je gratulált a csapatnak. 1. helyezést értek el, ketten
különdíjat is kaptak, Horák Vanda 4.a., Tóth Nikolett 5.a., Juhász Flóra 5.b. tanulóinknak
további sok sikert kívánunk.
Tóth Tibor: A következő ülésen gratulálni fogunk nekik.
Bazan Tibor: Temető ben a kupa kérdést meg kell oldani. A szemeteseket is ki kell rakni.
Fercsik Tibor: Bejáratok mellett a drótos konténerek visszakerülnek-e?
Tóth Tibor: Évekkel ezelő tt ki lettek vonva a rendszerbő l. Az Ave új konténereket adott
helyette. Most elvitte ezeket, most fémkonténereket vittünk ki oda.
Bazan Tibor: Ravatalozó háta mögött fel vannak sorakoztatva, a temető gondnok helyezze ki
a fontos helyekre.
Fercsik Tibor: május 31-én lejár a szemétszállítási szerző désünk. Saját kezünkbe kell venni
a dolgot. Egy hónapunk van arra.
Tóth Tibor: Új fejlemény nincs. Másik ajánlat lett, hogy 6 önkormányzat hozzon létre egy
önkormányzati céget, akit nem támogat most senki. A Zöld Híddal voltak levélváltások.
Minden régióból kell delegálni 1 embert, aki az ármegállapító bizottság tagja lesz. Valóban
lépni kell ebben a dologban, mert a szerző désünk lejár.
Szovics Mihály: Nem helyeseltem az expolgármestertő l, hogy a Fő utat levágatta
fű kaszával. A lakosok ne számítsanak arra, nem lesz energiánk központilag levágatni ezt,
nem is helyeslem. Mindenki tegye rendbe.
Tóth Tibor: 4 közmunkásunk van 4 órás. A hivatal környékét rendbe tettük, vannak olyan
területek, amit nem várhatunk el a lakosságtól. Ezzel az állománnyal képtelenség az egész
község területén levágni a füvet. Kérem a lakosokat, tegyék rendbe az ingatlanuk elő tt a
füvet.
Szovics Mihály: Az árokkészítésnél maradtak föl a hidaknál pluszanyagok, vigye be
mindenki a kockakövet, törmeléket. Jelezzék, ha valakinek nincs szüksége rá.
Dr. Sápi Attila: Béke utcában a régi árok több helyen beszakadás elő tt áll.
Tóth Tibor: Ezt nekünk kell orvosolni. A mai közmunkás állományból nincs senki, aki ezt el
tudná végezni.
Kovácsné Toldi Ildikó isk.ig.: Köszönjük a Polgárő rségnek az iskolások átsegítését az
iskolánál.
Tóth Tibor: Elektromos lomtalanítás lesz szombaton.
A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
-kmf-
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