JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26.
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
Várkonyiné Szócsi Erika
Balázsiné Kaczúr Anikó
Balázsi Gyula
Orsós Péter

családgondozó
Olaszliszkai Polgárőr Egyesület elnöke
Olaszliszkai Sportegyesület elnöke
RNÖ. elnöke

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitom. Külön köszöntöm a meghívott és megjelent személyeket.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ A Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata
családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
2./ Olaszliszkáért Egyesület beszámolója
3./ Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolója
4./ Olaszliszkai Sportegyesület beszámolója
5./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
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Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ A Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata
családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
2./ Olaszliszkáért Egyesület beszámolója
3./ Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolója
4./ Olaszliszkai Sportegyesület beszámolója
5./ Egyebek
1./ Napirendi pont: A Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálata családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Várkonyiné Szócsi Erika családgondozót, hogy szíveskedjen
röviden tájékoztatni a képviselő-testületet Olaszliszka község gyermekvédelmi helyzetéről.
Várkonyiné Szócsi Erika a Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója: Én is köszöntöm a megjelenteket. Két hónapja látom el ezt a feladatot a településen,
ezért a beszámolót csak felolvasom.
Ezt követően Várkonyiné Szócsi Erika felolvassa a beszámolót, amely jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a részletes beszámolót. Megkérném a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy akinek kérdése vagy észrevétele van, szíveskedjenek jelezni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nagy probléma, hogy a lakosság egy része bejelentés nélkül vándorol
egyik házból a másikba. A gyermekek a viselkedésükkel pokollá teszik mások életét. Úgy tudnám
megfogalmazni, hogy egyes családoknál gyermeknevelési hiányosságok vannak.
Várkonyiné Szócsi Erika családgondozó: Azt tudom mondani, hogy bármilyen jellegű problémáitok
vannak, írásbeli jelzést kell küldeni a szolgálat felé, és felvesszük a kapcsolatot az érintett családdal.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Nekem, mint a helyi óvoda vezetőjének az lenne a kérésem,
hogy jó lenne, ha átjönnél az óvodába, mert lenne néhány dolog, amit meg kellene beszélnünk.
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy vannak-e olyan családok, akik segítséget kérnek tőled?
Várkonyiné Szócsi Erika családgondozó: Következő alkalommal meg foglak keresni. Természetesen
vannak olyan családok, akik a segítségemet kérik.
Fekete Gyula polgármester: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, akkor megkérem, hogy aki
elfogadja a Zempléni Családokért Alapítvány beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
20/2016. (V.26.) határozata Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának tájékoztatója a gyermekvédelem helyzetéről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Családokért Alapítvány Térségi
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának beszámolóját a gyermekvédelem
helyzetéről megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2./ Napirendi pont: Olaszliszkáért Egyesület beszámolója
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Mitrikné Oldal Arankát az Olaszliszkáért Egyesület elnökét,
hogy szíveskedjen röviden tájékoztatni a képviselő-testületet.
Mitrikné Oldal Aranka az Olaszliszkáért Egyesület elnöke felolvassa és értékeli a 2015-ös évet,
amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a részletes beszámolót. Megkérném a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy akinek kérdése vagy észrevétele van, szíveskedjenek megtenni.
Holykó Lászlóné képviselő: Április és június hónapokban a túrákat megszervezte az Egyesület, de a
költségeket az önkormányzat állta. Szeretném tudni, hogy mennyibe került ez az
önkormányzatnak?
Mitrikné Oldal Aranka elnök: Május 31.-én lesz az egyesület közgyűlése, gyere el és hallgasd meg a
beszámolót, megtudod majd, hogy mi mennyibe került.
Fekete Gyula polgármester: A húst minden évben az önkormányzat állta, ezután is állni fogja. A
hintókat a dűlőtúrára szintén az önkormányzat fizette.
Mikita József képviselő: Szeretném megjegyezni, hogy megjelent egy könyv nemrég, ami a hegyaljai
településeket mutatja be. Ebben a könyvben sajnálatos módon az olaszliszkai borászok Erdőbénye
településnél vannak felsorolva. Ezek a borászok egy olaszliszkai rendezvényen sem jelennek meg,
mivel azt nézik csak, hogy ebből nekik milyen hasznuk van, emiatt szerintem nem kellene őket
támogatni.
Mitrikné Oldal Aranka elnök: Olaszliszka jó hírnevét Samuel mindenhová elviszi.
Mikó Zoltán képviselő: Szeretném megköszönni Arankának a rengeteg munkát, amit ezekre a
rendezvényekre fordított.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki elfogadja az Olaszliszkáért Egyesület beszámolóját az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
21/2016. (V.26.) határozata az Olaszliszkáért Egyesület beszámolójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkáért Egyesület elnökének
beszámolóját az egyesület 2015. évi tevékenységéről megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirendi pont: Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolója
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Balázsiné Kaczur Anikót az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület
elnökét, hogy szíveskedjen tájékoztatni a képviselő-testületet az egyesület munkájáról.
Balázsiné Kaczur Anikó az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület elnöke felolvassa az egyesület
beszámolóját, amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Fekete Gyula polgármester: Nagyon örültem a sikeres pályázatnak szeretném megköszönni az önzetlen
munkát az egyesület tagjainak. Megígérem, hogy ebben az évben zárt garázst fogunk biztosítani az
új autónak.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Szeretném megkérdezni, hogy az egyesületnek hány tagja van?
Balázsiné Kaczur Anikó az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület elnöke: Az egyesületünknek 42 tagja van.
Szeretnénk az ifjúságot is bevonni a tagjaink közé.
Kamarási Zoltánné képviselő: Köszönet a polgárőröknek a munkájukért. Van visszatartó ereje a
működésüknek, bár többen lennének.
Mikita József képviselő: Én is szeretnék gratulálni, balesetmentes közlekedést kívánok.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki elfogadja az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
22/2016. (V.26.) határozata az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület beszámolójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület
megbízott elnökének beszámolóját az egyesület 2015. évi tevékenységéről megtárgyalta és azt
elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirendi pont: Az Olaszliszkai Sportegyesület beszámolója
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Balázsi Gyulát az Olaszliszkai Sportegyesület elnökét, hogy
szíveskedjen tájékoztatni a képviselő-testületet az egyesület munkájáról.
Balázsi Gyula az Olaszliszkai Sportegyesület elnöke felolvassa a beszámolót, amely jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kamarási Zoltánné képviselő: Szeretném megkérdezni ki a pályagondnok, ki tartja azt rendbe?
Balázsi Gyula az Olaszliszkai Sportegyesület elnöke: A pályagondnok és az edző is Lukács Attila.
Fekete Gyula polgármester: A csapat eredményéhez gratulálok. Köszönet a tagoknak és a
játékosoknak.
Mikita József képviselő: Én is szeretnék gratulálni. Nagyon összetartó csapatról van szó.
Balázsi Gyula az Olaszliszkai Sportegyesület elnöke: Augusztusban indul az új szezon, de már többen
jelezték, hogy szeretnének visszajönni futballozni.
Fekete Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki elfogadja az Olaszliszkai Sportegyesület beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
23/2016. (V.26.) határozata Az Olaszliszkai Sportegyesület beszámolójáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszliszkai Sportegyesület elnökének
beszámolóját az egyesület 2015. évi tevékenységéről megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirendi pont: Egyebek.
Fekete Gyula polgármester: Az egyebekben három pályázatról szeretném tájékoztatni a testületet,
amelyek közül egy már beadásra került, egyet már elkezdtünk megírni, egyet pedig május 29.
napjáig kell benyújtani. Az első a komppal kapcsolatos pályázat, ami már beadásra került, ennek az
összege 11.544.300,- Ft, az ehhez szükséges önrész 1.818.000,- Ft. Van-e ezzel kapcsolatban
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a pályázatban igényelt összeggel,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
24 /2016. (V.26.) határozata a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek
felújítására vonatkozó támogatás iránti kérelem benyújtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt – a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek
felújítására vonatkozó támogatására.
Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a komp tartós üzemeltetésének fenntartásáról
minimum 5 évig gondoskodik, vállalja – 2 millió forint feletti támogatásnál – a 3 év elidegenítési
tilalmat.
A felújítás összértéke: 11.544.300,- Ft. Az igényelt támogatás 7.272.000,- Ft
Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a saját erőt, 1.818.000,-Ft összegben, a felújítás összértékének
20%-ban, a 2016. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Fekete Gyula polgármester: A másik pályázat, amit már elkezdtünk megírni, a belterületi utak
felújításával kapcsolatos. Ennek az összege 17.383.760,-Ft, az ehhez szükséges önrész
2.607.564,-Ft. Aki egyetért azzal, hogy a belterületi utak felújításával kapcsolatos pályázat ezzel az
összeggel kerüljön benyújtásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
25/2016. (V.26.) határozata pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
meghirdetett „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett
pályázat keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcélra benyújtja pályázati
igényét.
Az Önkormányzata pályázatában fejlesztéssel érintett utcaként a Kovács utcát (555,612 hrsz) jelöli
meg. A beruházás bruttó összköltsége: 17.383.760,-Ft.
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A megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati adatlapon igényelt bruttó 14.776.196,-Ft támogatás
megítélése esetén 2.607.564,-Ft saját forrást biztosít
Olaszliszka Község Önkormányzata a beszerzés támogatott költségein felüli részét a 2016. évi
költségvetés terhére vállalja.
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren
keresztül történik. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat összeállítására és
benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 2.
Fekete Gyula polgármester: A harmadik pályázat a konyha felújításával kapcsolatos, ezt a pályázatot a
tavalyi évben is beadtuk, most is szeretnénk beadni ugyanakkora összeggel, mint tavaly. Ebben a
pályázatban a saját forrás 6.062.634,-Ft. Aki a pályázat ilyen összeggel történő benyújtásával
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
26 /2016. (V.26.) határozata „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”
pályázathoz saját forrás biztosításáról
Pályázat benyújtása önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett
„önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” benyújtja pályázati igényét.
Az Önkormányzata pályázatában az alábbi alcélokat jelöli meg:
„c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével,
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával,
akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával”
A megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati adatlapon igényelt 26.710.041,-Ft támogatás megítélése
esetén 1.335.502,-Ft saját forrást biztosít.
Olaszliszka Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és
benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2016. június 29.
Fekete Gyula polgármester: Iván Sándor vámosújfalui lakos egy beadványt nyújtott be az
önkormányzathoz, amiben a következőt kéri az önkormányzattól:
A Kulcsár dűlőben van egy út, ami határos az Iván Sándor körbekerített birtokával. Úgy gondolja,
hogy a tulajdonában lévő területen járnak azok az emberek, akiknek ott vannak az ültetvényeik. Azt
mondtam, ki kell méretni ezt a területet. A kimérés megtörtént és 455m2 mutatkozik az ő javára.
Ha kiteszi a kerítést a kimért pontokra, akkor is lehet közlekedni ezen az úton, vagy a másik oldalra
meg lehet szélesíteni. Ő a teljes ingatlanát felajánlotta megvételre az önkormányzat részére
10.000.000.-Ft összegért. Én elmondtam neki, hogy tájékoztatom a képviselő-testületet. Tudjatok
róla, ha kiteszi a kerítését a kimért pontokra nem tehetünk ellene. Úgy látom, hogy ebből még
peres eljárás is lehet.
Mikó Zoltán képviselő: Ha megtudnánk vele egyezni, jobb lenne a 400m2-t megvásárolni. Egy új út
építése sem lenne kevesebb. A területét azt ne vásároljuk meg, csak a 455m2–t.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az Iván Sándor által megvételre felajánlott 1789,
1790 és 1791 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat nem kívánja megvásárolni az
önkormányzat Iván Sándortól, azonban az említett ingatlanokból részben használt, mindösszesen
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431m2 területet vegye meg az önkormányzat Iván Sándor 43.100,-Ft összegért, kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
27/2016. (V.26.) határozata Iván Sándor 3941 Vámosújfalu, Kossuth út 97. szám alatti lakos
beadványával kapcsolatban
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iván Sándor 3941 Vámosújfalu,
Kossuth út 97. szám alatti lakos, mint tulajdonos által megvételre felajánlott 1789, 1790 és 1791
helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat nem kívánja megvásárolni annak tulajdonosától.
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Susztrik Jenő földmérő által, 2016.
május 12. napján készített „TÉRKÉP VÁZLAT a 1896 helyrajzi számú földrészlet kitűzéséről”
elnevezésú dokumentum alapján úgy határozott, hogy a kizárólagos tulajdonát képező olaszliszkai
zártkerti 1896 helyrajzi szám alatt található kivett közút megnevezésű ingatlan által az Iván Sándor
3941 Vámosújfalu, Kossuth út 97. szám alatti lakos tulajdonát képező olaszliszkai zártkerti 1789,
1790 és 1791 helyrajzi számú ingatlanokból részben használt, mindösszesen 431m2 területet
megkívánja vásárolni Iván Sándor 3941 Vámosújfalu, Kossuth út 97. szám alatti lakostól 43.100,Ft összegért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésével
kapcsolatos teendők ellátására, illetve az adásvételi szerződés aláírására
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Németh József az Olaszliszkai Roma Közhasznú Egyesület nevében olyan
kéréssel fordult hozzánk, hogy oktatáshoz és foglalkoztatáshoz megfelelő térítés ellenében
helyiséget biztosítson az önkormányzat az Egyesület részére. Erre nekik egy pályázat benyújtásával
kapcsolatban van szükségük.
Arra gondoltam, hogy a Református Iskola épületét felajánlhatjuk nekik. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
28/2016. (V.26.) határozata Olaszliszkai Roma Közhasznú Egyesület részre helységek
biztosításáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Olaszliszka
Község Önkormányzata az Olaszliszkai Roma Közhasznú Egyesület részére az oktatáshoz és
foglalkoztatáshoz szükségek helységeket biztosítson az egyesület részére bérleti szerződés
keretében az önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díj ellenében.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: jegyző
Fekete Gyula polgármester: A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE) könyv kiadásához kért
anyagi támogatást az önkormányzattól. Egyedül nem akartam dönteni. Mondjátok el a
véleményeteket.
Kamarási Zoltánné képviselő: Nem gondolnám, hogy mi olyan gazdagok vagyunk. Ingyen kaszáljuk a
zsidótemetőt, az is egyféle támogatás.
Fekete Gyula polgármester: Mivel a településen lévő többi temetőt is ingyen kaszáljuk, az
igazságérzetemet sértené, ha a zsidó temető kaszálásáért pénzt kérnénk.
Mikó Zoltán képviselő: Valami jelképes összeget megér, ha Olaszliszka is szerepel a könyvben.

8
Mikita József képviselő: Anyagiakban kellene hozzájárulni, nem olyan nagy összeggel.
Holykó Lászlóné képviselő: Én 20.000.-Ft összegre gondoltam.
Fekete Gyula polgármester: Én is csak egy jelképes összegben, 20.000.-Ft-ban gondolkodtam.
Fekete Gyula polgármester: A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
29/2016. (V.26.) határozata A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatási kérelméről
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000,- Ft összeggel támogatja a Magyar
Zsidó Kulturális Egyesületnek „A zsidó örökség” című könyv kiadására irányuló támogatási
kérelmét
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. március 31.
Fekete Gyula polgármester: Van- még valakinek az egyebekben előadnivalója?
Kamarási Zoltánné képviselő: Javaslom, hogy az emlékmű állandó gondozásával bízzon meg az
önkormányzat valakit, aki virágot visz oda, illetve locsolja azt és rendben tartja.
Holykó Lászlóné képviselő: Szóltak, hogy a temetőben az utolsó sor kifelé kanyarodik, valahogy
egyenesbe kellene hozni, illetve javasolták, hogy egy urnafalat hozzon létre az önkormányzat.
Kamarási Zoltánné képviselő: Tőrös néni küldött egy levelet, mivel a háza mögött lévő árok nincs
kitisztítva, ezért kéri, hogy mélyítsük ki és rakjuk ki beton elemekkel. Tóth Juliska néni pedig azért
írt, mert a szomszédja a szennyvízét az aknába vezeti és minden bűzlik tőle.
Fekete Gyula polgármester: Egy napon voltunk kint mindkét helyen, a szennyvízelvezetés ügyében már
elindult az intézkedés. Tőrös néni háza mögött is megnéztük az árkot, de minden tiszta volt. Úgy
láttuk, hogy az általuk készített híd alá beépített csőnek kicsi az átmérője és azért nem tudja a vizet
elvezetni.
Kamarási Zoltánné képviselő: A Belsőkocsordon még mindig nincs közvilágítás.
Fekete Gyula polgármester: Az ÉMÁSZ nem vállalja az izzócserét, ugyanis olyan ott a foglalat, úgy szét
van verve, ahogy megdobálták, hogy nem lehet izzót cserélni. Már megrendeltünk oda egy rácsos
lámpatestet, ami remélhetőleg kibírja a dobálózást.
Kamarási Zoltánné képviselő: Tóth Sanyikának megígértük, hogy elkerítjük a kerjét az önkormányzat
tulajdonától.
Fekete Gyula polgármester: El fogjuk keríteni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Miért nem veszik fel a telefont a hivatalban?
Fekete Gyula polgármester: Több vonala van a hivatalnak, azonban, ha az egyiken beszél Ilonka, akkor
a másik hívást nem tudja fogadni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Továbbra is szeretném kérni, hogy a munkavezetők számoljanak be az
egyik ülésen a közmunkaprogram keretében megvalósítottakról.
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Fekete Gyula polgármester: A következő ülésre behívom őket.
Mikita József képviselő: Szeretném javasolni, hogy a testület együtt járja körbe a települést és nézzük
meg, hogy mit kellene csinálni, illetve szeretném kérni, hogy a testületnek legyen beleszólása a
közmunkaprogramba. Többen szóltak, hogy a jelzőkészüléke elromlott, kinek kell szólni?
Fekete Gyula polgármester: A házi segítségnyújtó szolgálatban és a jelzőrendszeres segítségnyújtó
szolgálatban dolgozóknak Erika a vezetője, neki kell szólni.
Fekete Gyula polgármester: Van- még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm
mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése óra perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

