JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 27.
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
Orsós Péter
Dr. Czina Zsuzsanna
Dr. Nan Mária Anna

RNÖ elnöke
fogszakorvos
háziorvos

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot
teszek az ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről szóló tájékoztató
3./ Tájékoztató az önkormányzat által elnyert fejlesztési célú pályázatokról
4./ Pályázat benyújtása mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására
5./ Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) EFOP-2.4.1 pályázat
benyújtása
6./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához csatlakozás
7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartásáról döntés
8./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről szóló tájékoztató
3./ Tájékoztató az önkormányzat által elnyert fejlesztési célú pályázatokról
4./ Pályázat benyújtása mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására
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5./ Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) EFOP-2.4.1 pályázat
benyújtása
6./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához csatlakozás
7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartásáról döntés
8./ Egyebek
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Fekete Gyula polgármester: A Losó-féle ingatlanvásárlás még mindig nem zárult le, de rövidesen az is
megoldódik. A szüreti boros mangalica toros rendezvény zökkenőmentesen lezajlott, mindenkinek
köszönöm a segítséget.
2./ Napirendi pont: Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről
szóló tájékoztató
Fekete Gyula polgármester: Megkérem dr. Nan Mária Anna háziorvost, szíveskedjen a tájékoztatását
megtartani.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. Először is szeretném
megköszönni a segítséget a rendelő kifestésében. Évek óta visszatérő problémám, hogy nem
boldogulok a szülőkkel a hiányzásokkal kapcsolatban. Ebben a tekintetben nem az óvodás, hanem
az iskoláskorú gyermekekkel van gond. De nem csak a szülőkkel, az iskola vezetésével sem tudok
szót érteni. Ha ugyanis egy gyereknek folyik az orra, attól még lehet iskolába menni, nem kell
hazaküldeni a tanórákról. Olaszliszka, Vámosújfalu és Erdőbénye településekről 3081
betegkártyával rendelkezünk. A három településen 966 fő magas vérnyomásos, 500 fő szívbetegünk
és 101 fő rákos betegünk van. Sajnos sok a laza, nemtörődöm beteg, ami nagy baj, hiszen vannak
olyan betegségek, melyeket nem lehet félvállról venni. Mint minden esetben itt is a megelőzés lenne
a legfontosabb. Bármit észreveszünk, azonnal orvoshoz kell fordulni.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése a doktornőhöz?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én szeretném megköszönni a munkádat. Az óvoda részéről azt
tudom mondani, hogy nálunk kevés a hiányzás. A szülők attól tartanak, ha 50 órát meghaladóan
hiányzik a gyerek igazolatlanul az iskolából, akkor elveszítik a családi pótlékot. Szerintem azért
mennek hozzátok.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Nem az óvodásokkal, hanem az iskolásokkal van problémám.
Fekete Gyula polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, megköszönöm Marikának a tájékoztatást.
Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
56/2017. (IX.27.) határozata az olaszliszkai háziorvos tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nan Mária Anna, Olaszliszka
háziorvosának tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Megkérem dr. Czina Zsuzsanna fogszakorvost, szíveskedjen a
beszámolóját megtartani.
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Dr. Czina Zsuzsanna fogszakorvos: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a betegszámunk közel 6000 fő. Az előző évben 6500 fő
felnőtt és 1500 fő gyermek jelent meg a rendelőben, ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 40
beteget láttunk el. Lehetne több beteget is ellátni, lenne rá igény, de sajnos nincs rezidens orvos, aki
tudna ebben segíteni. A rezidensi feladatot jelenleg a fiam látja el, de ő sem akar itt maradni. A
finanszírozásunk 15 éve nem változott, ennek ellenére elég fejlett gépparkkal rendelkezünk. A
gyermekeknek és a terhes nőknek ingyenesek a kezelések. Fő törekvésem pedig, hogy legyen
mellettem egy fiatal orvos.
Fekete Gyula polgármester: Köszönöm a munkátokat, legyen még sokáig erőtök csinálni. Komoly
munkát végeztek.
Kamarási Zoltánné képviselő: Volt egy pár alkalmam belenézni a munkátokba. Minden elismerésem és
köszönet érte.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: A környéken elégedettek a munkátokkal. Sárospatakról is ide járnak
a betegek.
Fekete Gyula polgármester: Mégegyszer megköszönöm a munkátokat. Megkérem a tisztelt képviselőtestület tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
57/2017. (IX.27.) határozata az olaszliszkai fogorvosi tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Czina Zsuzsanna, Olaszliszka
fogorvosának tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő ma is továbbképzésen van, ezért
megkérem aljegyző urat, szíveskedjen a beszámolóját felolvasni.
Dr. Séra Róbert aljegyző felolvassa a védőnő beszámolóját.
Fekete Gyula polgármester: Van-e kérdés, amelyet a védőnő felé közvetíteni kell?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Elégedettek lehetünk a munkájával. Folyamatosan képezi
magát.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
58/2017. (IX.27.) határozata az olaszliszkai védőnői tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jánosiné Kádár Erzsébet, Olaszliszka
védőnőjének tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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3./ Napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat által elnyert fejlesztési célú pályázatokról
Fekete Gyula polgármester: Az Esze Tamás út 11. számú épület felújítása 50%-os készültségi fokban
van. A belső munkálatok a végéhez közelednek, a jövő héten elkezdik a vizesblokkok kialakítását és
a csempézését. Lassan hozzák az ablakokat, majd utána következik a festés. A műszaki ellenőr
folyamatosan ellenőrzi a munkálatokat, illetve ma volt itt a tervező is, aki elégedett a
munkálatokkal.
A Sárospatakkal közös vízi turizmus fejlesztési pályázat alapján a régi orvosi rendelőben
kialakítandó vizesblokk egyelőre csak tervezési szakban van.
A piactér kialakítására tavaly tavasszal benyújtott pályázatunkkal 40.967.000.-Ft-ot nyertünk. A
tervezővel már beszéltünk arról, hogy mit lehet létrehozni ebből a pénzből, bízom benne, hogy
meg tudjuk majd valósítani.
A konyha felújítására beadott pályázatunkat is támogatták. Erre a feladatra 37.973.351.-Ft-ot
kaptunk. Jó lenne, ha ebben az évben legalább a tetőt ki tudnánk cserélni.
A komp felújítás II. üteménél tartunk, mindkét oldalon a feljáró betonozása van folyamatban,
jövőre már csak kisebb munkák várhatóak.
A szegregált élethelyzetek felszámolásával kapcsolatos pályázat második fordulójára a jövő
hónapban kell majd beadni a pályázatot. Ez egy három éves kifutású pályázat, először a Dankó
Pista, Vasvári Pál és Kossuth utcai lakosoknak lesz majd lehetőség a felzárkóztatására. Van-e ezzel
kapcsolatban valakinek kérdése?
Kamarási Zoltánné képviselő: Ez a piactér kialakítás már biztos? Mert akkor az lenne a javaslatom,
hogy ki kellene ott alakítani egy üzletet, melyben a megtermelt, de fel nem használt termékeket
lehetne értékesíteni.
Fekete Gyula polgármester: Van ott egy olyan ingatlan, amit meg lehetne vásárolni erre a célra.
Amennyiben nincs több kérdés, aki az önkormányzat által elnyert fejlesztési célú pályázatokról
szóló tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
59/2017. (IX.27.) határozata az önkormányzat által elnyert fejlesztési célú pályázatokról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által elnyert fejlesztési
célú pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ Napirendi pont: Pályázat benyújtása mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására
Fekete Gyula polgármester: Megjelent egy felhívás, hogy minimális önerővel mini bölcsődei helyet
lehet kialakítani. Meglévő termet ne vegyünk el, de a régi nevelői szoba és a szertár összevonásával,
egy 30m2–es szoba kialakítható erre a feladatra. A beruházás költsége 10.500.426,-Ft, ebből a
pályázott támogatás összege 9.975.404,-Ft így ha a pályázatunk nyer, az önerő 525.022,-Ft lenne.
Én támogatom ennek a pályázatnak a beadását.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A mini bölcsődei férőhelyek kialakítása kötelező feladat.
Fekete Gyula polgármester: Aki támogatja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot mini
bölcsődei férőhelyek kialakítására az elhangzott összegekkel, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
60/2017. (IX.27.) határozata Pályázat benyújtása mini bölcsődei férőhelyek kialakításának
támogatására
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti „Mini
bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” vonatkozó felhívásra
A kizárólagos tulajdonát képező Olaszliszka, Petőfi Sándor út 21. (hrsz: 665) alatti ingatlanon
átalakítással létrejövő mini bölcsőde beruházásának összköltsége 10.500.426,-Ft, ebből pályázott
támogatás 9.975.404,-Ft (95%) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítandó önerő
525.022,-Ft (5%)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésével, benyújtásával és az önerő
biztosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptember 28.
5./ Napirendi pont: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)
EFOP-2.4.1 pályázat benyújtása
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Ez egy önerő nélküli pályázat. A második körben az EFOP-2.4.1 pályázat
benyújtására van lehetőség. Egy budapesti céget kellene felhatalmaznunk a pályázat benyújtására.
Fekete Gyula polgármester: Mondjatok véleményt. Amennyiben nincs vélemény, aki támogatja a
pályázat benyújtását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
61/2017. (IX.27.) határozata részvétel az EFOP – 2.4.1 azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal (ERFA)” elnevezésű pályázaton
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az EFOP – 2.4.1
azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)”
elnevezésű pályázaton részt kíván venni. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükség intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
6./ Napirendi pont: BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához csatlakozás
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Évek óta csatlakozunk a felhíváshoz. Most is erről kell nyilatkoznunk.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához csatlakozzunk, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2017. (IX.27.) határozata A BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való
csatlakozásról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a
BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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7./ Napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartásáról döntés
Fekete Gyula polgármester: Úgy gondolom, hogy ehhez a napirendi ponthoz különösebb tájékoztató
nem szükséges. Aki egyet ért, hogy a korábban megalkotott Helyi Esélyegyenlőségi Programot
hatályában megtartsuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
63/2017. (IX.27.) határozata az Olaszliszka Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának áttekintéséről
A képviselő-testület Olaszliszka Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját
áttekintve úgy határozott, hogy nem szükséges a 2013-ban elfogadott dokumentumon változtatni,
mert nem történtek alapvető változások a település életében.
A 2013-ban jóváhagyott Helyi Esélyegyenlőségi Programot változtatás nélkül, eredeti formájában,
hatályban tartja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
8./ Napirendi pont: Egyebek
Dr. Séra Róbert aljegyző: Kállai Attila olaszliszkai lakos vételi szándékát jelentette be az olaszliszkai
2065 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra. Ez egy 460m2 nagyságú terület.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Ezt a területet a nagysága miatt nem tudjuk hasznosítani. Szerintem
adjuk el 100,-Ft/m2 áron.
Fekete Gyula polgármester: Aki azzal egyet ért, hogy 100,-Ft/m2 áron értékesítjük a 2065 hrsz-ú
ingatlant Kállai Attila részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
64/2017. (IX.27.) határozata az olaszliszkai zártkerti 2065 helyrajzi szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai zártkerti 2065 helyrajzi szám alatt található, 460m2 területű, 0,48 kataszteri tiszta
jövedelmű, rét és gazdasági épület művelési ágú ingatlanát 46.000,- Ft, azaz negyvenhatezer forint
eladási áron értékesíti Kállai Attila 3933 Olaszliszka, Szent István út 22. szám alatti lakos részére,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésével kapcsolatos teendők
ellátására, illetve az adásvételi szerződés aláírására
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Dr. Séra Róbert aljegyző: Vaszil Gábor nagyhegyesi lakos kérelmet nyújtott be az olaszliszkai 3265
hrsz-ú 544m2 nagyságú önkormányzati ingatlan megvásárlására.
Fekete Gyula polgármester: Ez a terület a meszes majornál van, korábban Klementék használták, nem
tudom, hogy most milyen állapotban van. Ha gondoljátok szerintem ezt is 100,-Ft/m2-es áron
lehetne értékesíteni. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
65/2017. (IX.27.) határozata az olaszliszkai zártkerti 3265 helyrajzi szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező
olaszliszkai zártkerti 3265 helyrajzi szám alatt található, 544m2 területű, 0,95 kataszteri tiszta
jövedelmű, rét művelési ágú ingatlanát 54.400,- Ft, azaz ötvennégyezer-négyszáz forint eladási áron
értékesíti Vaszil Gábor (anyja neve: Szabó Erzsébet Márta) 4064 Nagyhegyes, Ady Endre utca 7.
szám alatti lakos részére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
előkészítésével kapcsolatos teendők ellátására, illetve az adásvételi szerződés aláírására
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Megkezdődött a korábban megvásárolt Szepesi és Kaczur féle lakások
felújítása. A tető mindkét lakáson felújításra került, az udvarok és kertek gaztalanítása és
elegyengetése megtörtént, még a nyílászárók cseréjére várunk. A körbekerítést minél előbb meg kell
valósítani és a hideg idő beálltával a belső munkálatokat el lehet kezdeni.
A Kossuth u. 4. szám alatti épületen a tető felújítása megtörtént.
-Beindult a szüret, a szőlő felvásárlásával vannak gondok. Beszéltünk a polgármester kollégákkal,
hogy ebben lépni kellene valamit. Gond van a napszámosokkal is, lassan nem lesz, aki a szőlőt
leszedje.
A Bodrog túloldalán megkezdtük a fakitermelést, az óvodában és a hivatalban meg fogjuk oldani a
fával történő fűtést.
A szüreti boros mangalica toros fesztivál jól sikerült. Mindenki elégedett volt a műsorral és a
fellépő vendégekkel, rosszat senkitől sem hallottam.
Holykó Lászlóné képviselő: Én a lakhatási költség támogatással kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Azt
hallottam ugyanis, hogy azoknak a személyeknek, akiknek ez a támogatás meg lett állapítva, a
szemétszállítási díjba havonta 2.000.-Ft-ot utalunk a ZHK felé, azonban ennek ellenére a ZHK
csekket ugyanúgy küldi negyedévente az ügyfeleknek.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A könyveléssel vannak elmaradva, ebből adódhat ez a probléma, sőt még
hátralékot is számláznak az ügyfeleknek, de azt ígérték, hogy korrigálni fogják ezt a problémát.
Holykó Lászlóné képviselő: A másik, amit szeretnék észrevételezni, hogy a daráló udvarban van kb.
egy 40 m-es kerítésrész, ahol nagy a gaz és sok a patkány.
Fekete Gyula polgármester: A tegnapi nap folyamán takaríttattam ki azt az udvart. Amit lehetett
markolóval, amit nem, azt kapával tették rendbe.
Holykó Lászlóné képviselő: A fogorvosi rendelő előtti járdaszakaszt a nyáron még nem tettük rendbe.
Mikor kerül erre sor?
Fekete Gyula polgármester: Amikor lesz egy kőművesem, akivel meg lehet ezt csináltatni.
Kamarási Zoltánné képviselő: A te szedd akcióra megint nem sikerült jelentkezni. Nem tudom mi
ennek az oka, ki a felelős ezért?
Dr. Séra Róbert aljegyző: Én vagyok ezért a felelős. Valami oknál fogva nem sikerült a regisztráció.
Azt az ígéretet kaptam, hogy következő alkalommal már automatikusan csatlakozhatunk ehhez a
kezdeményezéshez.
Holykó Lászlóné képviselő: Közlöm a képviselő testülettel, hogy azt az információt kaptam, hogy két
hét múlva szállítják utoljára a zöldhulladékot.
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Mikita József képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy Megyaszóra küldtünk-e valami támogatást
a természeti csapás miatt?
Fekete Gyula polgármester: A jégkár után felhívtam a település polgármesterét, tudunk-e valamiben a
segítségükre lenni? Azt a választ kaptam, hogy nem. Az elmúlt héten a görög katolikus plébános
segítséget kért, hogy a saját autójával egy gépkocsivezetőnk Nyíregyházáról Megyaszóra elvinne 10
mázsa krumplit. Ennyi segítséget nyújtottunk.
Mikita József képviselő: Az Esze Tamás úton 2 lakott ház van, a többi üresen áll. Azokat jó lenne
megvásárolni és kialakítani egy pihenő övezetet.
Fekete Gyula polgármester: Jó a felvetés, gondolkodni kell róla.
Mikita József képviselő: Az erdőbényei elágazásnál egyre több a szemét.
Fekete Gyula polgármester: Kiküldtem oda a közmunkásainkat, hogy a szemetet szedjék össze és
égessék el. A tűzoltók beoltatták velük a tüzet és elküldték onnan őket, pedig nem volt tűzgyújtási
tilalom.
A képviselő testület ülése 19 óra 10 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

