JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Meghívottak
Becskeházi Ferenc
Szabó István

Körzeti megbízott
Körzeti megbízott

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm Becskeházi Ferenc és
Szabó István körzeti megbízottakat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Az új körzeti megbízott bemutatkozása
3./ Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az ehhez fűződő
többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása
4./ Nan Mária háziorvos háziorvosi feladat ellátási szerződés módosítására irányuló kérelme
5./ Előterjesztés a főutcára telepítendő díszfákkal kapcsolatban
6./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Az új körzeti megbízott bemutatkozása
3./ Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az ehhez fűződő
többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása
4./ Nan Mária háziorvos háziorvosi feladat ellátási szerződés módosítására irányuló kérelme
5./ Előterjesztés a főutcára telepítendő díszfákkal kapcsolatban
6./ Egyebek

2
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: A Losó félek telek tehermentesítése folyamatban van. Remélem,
hamarosan pont kerül az ügy végére. A falusi vendéglátóhely kialakítására alkalmas ingatlan
megvásárlása is folyamatban van, úgy gondoltuk, hogy ezen a testületi ülésen már be tudunk
számolni róla, de még nem került sor a szerződés aláírására. Mint mindenki tud róla, a Munkaügyi
Központ már engedélyezte a két másik lakás, az Ender és a Szepesi-féle ingatlanok megvásárlását.
A TOP-os pályázatokkal kapcsolatosan még nincs hír, nem tudni, hogy nyertes lesz-e vagy sem.
2./ Napirendi pont: Az új körzeti megbízott bemutatkozása
Fekete Gyula polgármester: Nagyjából három héttel ezelőtt volt már egy megbeszélés, ahol a környék
vezetőinek bemutatkozott az új körzeti megbízottunk. Korábban volt arról szó, hogy az évi
rendőrségi tájékoztatóval együtt mutatkozzon be a körzeti megbízott, de végül arra az álláspontra
helyezkedtünk, hogy ne várjunk addig, hanem minél hamarabb mutatkozzon be. Megkérem Szabó
Istvánt, az új körzeti megbízottat, hogy röviden mutatkozzon be a képviselő-testületnek.
Szabó István körzeti megbízott bemutatkozik a képviselő-testületnek.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a körzeti megbízottnak a bemutatkozást. El szeretném
mondani, amennyiben bármilyen gond felmerül, a hivatal mindenben próbál segítséget nyújtani és
úgy gondolom, hogy a képviselő-testület tagjai is szívesen segítenek, mi kiállunk a körzeti
megbízottunk mellett.
3./ Napirendi pont: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az ehhez
fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása
Fekete Gyula polgármester: Megkérdem Enikőt, hogy a kiküldött anyagot kívánja-e kiegészíteni egy-két
szóval?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal jelzése alapján történik
a megye valamennyi önkormányzatánál a jelenleg hatályban lévő rendeletek felülvizsgálata.
Olaszliszka Község Önkormányzatánál a 15/2014. évi rendelet van hatályban. Annyi javaslatom
van a rendelettel kapcsolatban, hogy az anyakönyvvezető díjazása ne csökkenjen.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a kiegészítést, mondjátok el a véleményeteket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Én ezt a rendeletet el tudom fogadni változtatás nélkül.
Mikita József képviselő: Nekünk kell eldönteni, hogy a pénz mértéke mennyi legyen?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A díj mértékének a meghatározása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Mikita József képviselő: Szerintem el kell fogadni.
Holykó Lászlóné képviselő: Nálunk ki az anyakönyvvezető?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Csontos Edit, Bogyó Ferencné és Én. Zömében azonban Csontos Edit
végzi el a házasságkötéssel kapcsolatos anyakönyvvezetői feladatokat. A közös hivatalon belül öten
vagyunk, akik rendelkeznek anykönyvvezetői jogosultsággal.
Fekete Gyula polgármester: Aki az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az
ehhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletet elfogadja, azt
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az ehhez fűződő
többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Olaszliszka Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
illetékességi területén a házasságkötéssel (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) kapcsolatban
nyújtott többletszolgáltatásokra terjed ki.
2. § E rendelet alkalmazásában
1. hivatali helyiség: az Önkormányzat által biztosított, az anyakönyvi esemény
lebonyolítására alkalmas helyiség (3933 Olaszliszka, Szent István út 5. szám alatti
házasságkötő terem);
2. hivatali munkaidő: A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában az Olaszliszkai Kirendeltségre meghatározott munkarend;
3. alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt az
anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített közreműködése,
4. többletszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali
munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített
közreműködése
3. § (1) Anyakönyvi esemény – az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott
munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16 órától
19 óráig, pénteken 12 órától 19 óráig, szombaton 10 órától 19 óráig terjedő időszakban tartható.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi eseményt a felek írásbeli kérelme alapján a
jegyző akkor engedélyezi, ha a felek az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott
követelményeket teljesítik.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett,
hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
4. § (1) Hivatali helyiségen kívüli – hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn kívül
egységesen - anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként – a (4)
bekezdésben foglaltak kivételével – 12.000,- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.
(2) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó
többletszolgáltatás ellentételezéseként – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 9.000,- Ft +
ÁFA díjat kell fizetni.
(3) A házasulók, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének közeli halállal
fenyegető egészségi állapota esetén az anyakönyvi esemény lebonyolítása díjmentes.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat az anyakönyvi esemény megtartása előtt
legalább 5 nappal kell az Önkormányzat számlájára megfizetni és a befizetést az
anyakönyvvezetőnek igazolni.
(5) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat az anyakönyvvezető írásos jelzése
alapján vissza kell fizetni a befizető részére.
5. § Amennyiben az anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott szabadidő kiadását kéri:
a) hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő
közreműködés esetén eseményenként 8.000,- Ft díjazás illeti meg,
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b) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő
közreműködés díjazásának mértéke anyakönyvi eseményenként 6.000,- Ft.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék
alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti Olaszliszka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, valamint az ehhez fűződő többletszolgáltatásokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2015.(V.19.) önkormányzati rendelete.
4./ Napirendi pont: Nan Mária háziorvos háziorvosi feladat ellátási szerződés módosítására
irányuló kérelme
Fekete Gyula polgármester: Megkérem az aljegyzőnket, hogy ismertesse a 4. napirendi pontot.
Dr. Séra Róbert aljegyző: A háziorvosunk beadott egy kérelmet, amit szeretnék felolvasni. A kérelem
lényege az, hogy a továbbiakban nem egyéni vállalkozóként, hanem egyszemélyes Kft. formájában
szeretné ellátni a feladatát. Ez vállakozási forma váltás a szolgáltatás ellátásában semmilyen
változást nem fog eredményezni, a doktornő ugyanolyan szinvonalon fogja ellátni továbbra is a
feladatát. A korábban megkötött feladatellátási szerződést meg kell szüntetni és egy új szerződést
kell kötni a doktornő által működtetett ECO TOXIN Kft.-vel.
Mikita József képviselő: Vámosújfalu és Olaszliszka településről is egyre több panasz van a
doktornőre. Nekem is volt vele szemben személyes problémám.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ha nincs hátrányunk belőle, akkor fogadjuk el.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a háziorvossal, mint egyéni vállalkozóval korábban
kötött feladatellátási szerződést szüntessük meg és kössünk egy új szerződést a háziorvosunk által
működtetett ECO TOXIN Kft.-vel, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
18/2017. (III.30.) határozata a háziorvosi feladatellátási szerződés módosításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a dr. Nan
Mária Anna háziorvossal, mint egyéni vállakozóval kötött feladatellátási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésére, egyúttal a dr. Nan Mária Anna háziorvos által működtetett
ECO TOXIN Kft.-vel (székhely: 3932 Erdőbénye, József Attila út 1., Cg.: 05-09-022368) kötendő
új feladatellátási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
5. Napirendi pont: Előterjesztés a főutcára telepítendő díszfákkal kapcsolatban
Fekete Gyula polgármester: A tavalyi évben kezdtünk el ezzel foglalkozni, akkor a közútkezelő
munkatársaival végigjártuk a főutcát, amikor közölték, hogy csak a járda és az árok közti terület
jöhet szóba. Kérték tőlünk, hogy válasszuk ki azokat a fa típusokat, amelyeket ültetni szeretnénk a
közút mellé és nem zavarják a forgalmat. A felvégen nem sok erre alkalmas hely van. Enikő
készített egy listát képekkel együtt, adjátok körbe nézzétek meg, melyek azok a fák amik beillenek a
környezetbe.
Mikita József képviselő: Szerintem a gömbjuharnak nem olyan nagy a törzse. Egységesen ezeket a
fákat kellene kiültetni.
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Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Nem tudom ismeritek-e a díszcseresznyét, nagyon szép
rózsaszínek a levelei.
Dr. Séra Róbert aljegyző: Megnéztem az árakat, a gömbjuhar 13.000.-Ft., egyébként 6.000.,-Ft-tól
kezdődnek az árak.
Fekete Gyula polgármester: Döntsük el, hogy melyikben gondolkodjunk. A fa formáját is nézni kell.
Csak a járda és az árok között lehet ültetni.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Mennyi pénz van rá?
Fekete Gyula polgármester: A tartalékból lehet erre a célra egy kisebb összeget elkülöníteni. Meg kell
kérdezni az árakat, és rövidre lehet zárni a kérdést.
Mikita József képviselő: Én a gömbjuhart és a gömbkőrist javaslom elsősorban.
Fekete Gyula polgármester: Legkésőbb kedden vagy szerdán reggel üljünk össze és megbeszéljük, hogy
melyiket rendeljük meg.
6. Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Megkérdezem a jegyzőt és aljegyzőt, hogy az egyebekben akarnak-e valamit
előadni?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Nem hoztunk be semmit.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy ezen a héten elkerült a
sertéstelepről Csapkovicsné Karácsony Beatrix és Bogyó József, így a telepnek jelenleg nincs
vezetője. A munkaviszonyát egyik dolgozónak sem mondtam fel. Bogyó József minden nap 7
órától a Gameszban kezd, Csapkovicsné Karácsony Beatrix pedig 24 asszony munkáját fogja
felügyelni.
A közmunkaprogramban a férfiak jelenleg venyigét hordanak ki a szőlőből, ami a tanyában kerül
majd összekötésre, hogy égethető legyen.
A kertek vetése folyamatosan történik, olyan kert is van, amelyiknek a vetése már elkészült, a jövő
hétre ígérték a vetőburgonya érkezését. Az alvégen lévő telekre olyan terményt kell vetni, amit
kombájnnal lehet aratni. Tavaly krumpli volt ebbe a földbe vetve, de illetéktelenek már akkor
elkezdték szedni, amikor még csak virított.
Jelenleg 2ha terület átminősítése folyamatban van, akár szántóként akár gyümölcsösként tudnánk
majd hasznosítani. Ha az idén időben el tudnánk vetni a vetőmagot, és ha locsolunk, talán
lényegesen nagyobb termésmennyiséget tudnánk elérni, mint az előző évben.
Amennyiben úgy gondoljátok, közösen menjünk és nézzünk szét a kertekben, mérjük fel közösen a
kertek állapotát.
A tavalyi évben elkészült 4 db asztal paddal együtt. Szeretném megkérdezni tőletek, hol legyenek
ezek elhelyezve? Én úgy gondoltam, hogy beton talpba kellene belehelyezni őket és Bodrog
partjára mindenképp kell legalább kettő ilyen pad.
A Munkaügyi Központ engedélyezte a Kossuth utcán lévő Szepesi-féle és Kaczur-féle házak
megvásárlását. Szóban már megállapodtunk a tulajdonosokkal, amint aláírjuk a két szerződést, két
plusz területtel is fogunk rendelkezni.
Lehet, hogy soknak tűnik a közmunkaprogramban foglalkoztatottak létszáma, de ha nem
foglalkoztatunk, nem tudunk eszközt sem vásárolni.
A régi református iskolába elindult egy állatgondozói képzés. Ez a képzés az önkormányzatnak
nem kerül pénzébe.
Április hónapban minden munkaszervezőt befogunk hivatni a testületi ülésre, hogy amennyiben
kérdezni szeretnétek tőlük, akkor a testületi ülésen ezt megtudjátok tenni.
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Amennyiben a Szepesi-féle lakást megvásároljuk, az uborka termesztése is belevágunk majd, a
termesztéshez a konzervgyár mindenféle segítséget megad.
Én vállalom, hogy azt a munkát, amit beterveztünk el fogjuk tudni végezni. Bízom benne, hogy
jobb eredményt tudunk majd elérni, mint tavaly. Az előző évben is volt minisztériumi
ellenőrzésünk, semmi rendellenességet nem találtak. Mondjátok el a véleményeteket.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Ha már ennyi közmunkásunk van, a Bodrog szélét ki kellene
takaríttatni. Reméljük, hogy az idén elkészül a játszótér, ott jó lenne egy padot elhelyezni, egyet a
Bodrog parton, egyet a Táncsics út és Petőfi út kereszteződésében, az utolsót pedig a kereszt
környékére gondoltam. A vízminőséggel kapcsolatban van-e eredmény? Megkerestek azzal, hogy a
húsvét alkalmával a hivatal elé szeretnének egy tojásgallyat készíteni. Van-e erre lehetőség?
Fekete Gyula polgármester: Visszafelé haladnék. Húsvét alkalmával tudom támogatni a tojásfa
elhelyezésének a kezdeményezését. A vízzel kapcsolatosan megkérdezném Erzsikét, kapott-e
valami hivatalos értesítést a vízvizsgálattal kapcsolatosan?
Holykó Lászlóné képviselő: Hivatalosan semmit nem küldtek, de azóta is található a víz felszínén
olajos folt.
Fekete Gyula polgármester: Én kaptam egy e-mailt, hogy megvizsgálták, és jónak találták a minőségét.
Mikita József képviselő: Hozzám nem is voltak.
Fekete Gyula polgármester: A padokról mondjátok el a véleményeteket, hogy hová kerüljenek. A
Bodrog partot kifogjuk takarítani, lesz rá női és férfi munkaerő is.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ha már van 140 fő közmunkásunk fel kellene állítani egy szemét
kommandót, akik figyelik az illegális szemét lerakásokat. Ne mindig a szeméttel kelljen foglalkozni
a testületi üléseken. A Fercsák Laci-féle telkén lévő szeméttel kapcsolatban, ha mondtad volna,
hogy 2 nap múlva el lesz tolva, nem tettem volna szóvá. A tojásfát tudom támogatni. A gát
oldalában lévő földet fel lehetne szántani és tökkel bevetni, azt csak nem lopják el. A szolgálati
lakásokkal kapcsolatosan hívtak, arról nem volt szó, hogy kétszeres-háromszoros bérleti díjat kell
fizetni.
Dr. Séra Róbert aljegyző: A bérlőknek kiküldött levél leginkább arról szólt, hogy szeretnék-e
megvásárolni az általuk lakott szolgálati lakást.
Fekete Gyula polgármester: Fercsák Laci felhívott telefonon és elmondta, hogy a saját kertjében egy
kocsi építési törmeléket helyezett el és másnap be fogja tolatni a leszakadt pincéjébe. Én senkinek
nem tilthatom meg, hogy a saját portáján azt csináljon, amit akar.
Holykó Lászlóné képviselő: A hétvégén falunézésen voltam. A Belsőkocsord út gyalázatos. A kertek
végében lévő vízelvezető árok csupa gaz és szemét. A Burgondián a leszakadt partfalhoz nem csak
építési törmeléket, hanem szemetet is hordanak. A temetőn lévő bodza nyakig érő gazban van. Mit
akarunk kezdeni a bodza mellett felhalmozott szeméttel? A Pente féle porta gyalázatos, különösen
a temető mellett. A kertekre sokkal jobban oda kell figyelni. A fóliában megtermelt uborka
savanyítását hozzáértő végezze, ne a szemétbe termeljük az uborkát. A kerti hulladék égetését
szabályozni kellene.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló rendeletünket felül lehet vizsgálni
és újra lehet szabályozni.
Holykó Lászlóné képviselő: Ha mindenki minden nap tüzel, akkor meg lehet fulladni a faluban.
Javaslom továbbá, hogy az ilyen típusú közérdekű adatokat fel kellene tölteni a honlapra.
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Dr. Séra Róbert aljegyző: Minden hatályos rendeletünk fent van Olaszliszka honlapján.
Holykó Lászlóné képviselő: A hónap végén megint megszervezésre kerül a Te Szedd akció, jelentkezni
kellene rá. Javasolnám, hogy jövőre termeljünk fokhagymát. A felesleget tudnánk értékesíteni, most
nagyon jó ára van.
Mikita József képviselő: Megkeresett a hegyközség elnöke, hogy a szőlőkhöz vezető bekötőutak
mentén és a rány tetőn rengeteg szemetet helyeztek el. Ebben az ügyben lépnünk kellene. A
mezőőröknek fel kellene hívni a figyelmét, hogy körültekintőbbek legyenek.
Fekete Gyula polgármester: Tegnap kb. fél órát beszéltem Mizsák Józsival, egy szóval sem említette ezt
a problémát. A mezőőrök kellőképpen el vannak igazítva, bármi olyan dolgot észlelnek, rögtön
jeleznek.
Mikita József képviselő: Szalánczi Laciék mellett a liba telepre bevezető föld úton kb. egy pótkocsi
mennyiségű autóalkatrész van leborítva. A vízmű melletti portán, amit állítólag Batta Jóska bácsi
bérel elkezdték a fenyőfákat kivágni. Nagyon csúnya ott a falu központjában.
Fekete Gyula polgármester: Amikor Batta Jóska bácsi volt a vízmű vezetője, azt mondta, hogy 50 évre
bérbe venné azt a területet az önkormányzattól, beülteti fenyőfával, és ha oda kerül a sor, akkor
majd kivágja. Én most szembesültem vele a héten, amikor jegyző asszony elmondta, hogy ezt a
területet nem is lehetett volna bérbe adni, engem az akkori jegyzőm erről nem tájékoztatott. Fogok
majd beszélni Jóska bácsival.
Holykó Lászlóné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a zarándok pihenőhely miért nem üzemel
folyamatosan? Vállaltunk 2,5 mFt árbevételt.
Fekete Gyula polgármester: Ezt az összeget nem fogjuk tudni produkálni.
Mikita József képviselő: A fekvőrendőröket ki kellene alakítani az óvodaközben.
Orsós Péter RNÖ elnöke: A József Attila utcán elkezdtük a parkosítást, 35 db fát ültettünk el. A
Fercsák Laci-féle szemét, most nem a Kossuth utca felé, hanem a Bodrog utca felé néz. A négy
darab asztalból egyre a nemzetiségi önkormányzat is igényt tart. Van a településen a roma
hagyományőrző csoport, amiről soha nem esik szó, pedig országos versenyen első helyezést értek
el. A március 15-i ünnepségen zömmel roma gyerekek szerepeltek, erről sem esik szó, csak mindig
a szemétről.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Tegnap voltunk szavalóversenyen ahol első helyezést ért el egy
roma kislány.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megkérdezni, van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs,
megköszönöm mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 19 óra 05 perckor véget ért.
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