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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7. napján  

tartott  üléséről. 

 

Jelen vannak:  Kővári Lászlóné polgármester, 

  Bondor Ágnes, 

  Katonáné Szűcs Ágnes, 

  Lengyel Istvánné, 

  Mátrainé Kalmár Lilla, 

  Pilmayer Júlia, 

  Pintér Zoltán képviselők. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József jegyző,  

             

Jegyzőkönyvvezető: Pádárné Laczó Emma 

 

Jelen van továbbá 1 fő érdeklődő állampolgár. 

 

Kővári Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést 18
00

 órakor 

megnyitja.  

 

Kővári Lászlóné polgármester az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Katonáné Szűcs Ágnes és 

Mátrainé Kalmár Lilla  képviselőket kéri fel. 

 

A képviselők a felkérést elfogadták. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv 

hitelesítőnek  Katonáné  Szűcs Ágnes és Mátrainé Kalmár Lilla  képviselőket megválasztotta. 

 

Kővári Lászlóné polgármester javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok  

megtárgyalására. 

 

Napirendi pontok: 

 

        

1.) Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről. 

Előterjesztő: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltség-vezető 

 

2.) Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott  

hatáskörben  hozott döntésekről. 

            Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Javaslat az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról 

szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. 

            Előterjesztő: polgármester 
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4.) Javaslat a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelet 

módosítására. 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozására. 

Előterjesztő: jegyző 

 

6.) Egyebek 

 

7.) Zárt ülés keretében 

a) falugondnoki állásra beérkezett pályázatok elbírálása 

 b) szociális ügyek megtárgyalása 

 

Ezt követően szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadását, melyet a 

képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről. 

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester  

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bata József jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Angyal Tibor tű. alezredes, 

kirendeltségvezető  telefonon jelezte, hogy a mai testületi ülésen személyesen nem tud jelen lenni, 

kérte a Képviselő-testület elnézését. 

 

Kővári Lászlóné polgármester rövid szóbeli kiegészítést fűzött a kiküldött anyaghoz. A Nógrád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai 

által készített beszámolót a Képviselő-testület tagjai a testületi anyaggal megkapták. A 

beszámolóban a településre vonatkozó adatok is szerepelnek. A beszámolót  tartalmasnak tartja, 

javasolta elfogadásra. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség által készített beszámolók  elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

17/2015.(IV.07.) számú határozat 

 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolóját a mellékelt 

előterjesztések alapján elfogadta. 
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2. napirendi pont tárgyalása 

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az épület-energetikai 

korszerűsítési pályázatot az Önkormányzat elnyerte. A beruházásra biztosított pályázati összeg 

79.700.392 Ft, mely a Művelődési Ház és a Lurkóház energetikai felújítását tartalmazza: 

nyílászárók cseréje, külső homlokzat felújítása, kazáncsere, és napelem-rendszer kiépítése.  A 

pályázati anyag megtekinthető a Hivatalban. 

Tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal döntött az 

iskolai körzetek kijelöléséről. A dorogházi Móra Ferenc Általános Iskola körzethatára Dorogháza, 

Nemti és Szuha települések. 

Kistelepülések támogatására kiírásra kerül gépjármű cseréjére, vásárlására vonatkozó pályázat. A 

pályázat keretében falugondnoki kisbusz cseréjére, terepjáró és személygépjármű vásárlására lehet 

pályázni. Úgy gondolja, hogy a falugondnoki kisbusz eléggé lestrapált állapotban van, érdemes 

lenne a pályázatot benyújtani.  

Kisbusz vásárlására 8 millió Ft-ot, terepjáró vásárlására 5 millió Ft-ot, személygépjármű vásárlására 

3 millió Ft-ot biztosít a pályázat várhatóan. 

 

Bondor Ágnes: Javasolta a falugondnoki kisbusz cseréjére a pályázatot benyújtani. De amennyiben 

saját erőt is szükséges a pályázathoz biztosítani, úgy érdemes lenne a meglévő járművet 

értékesíteni, vagy új vásárlása esetén ezt beszámíttatni a vételárba. 

 

Kővári Lászlóné: Nyertes pályázat esetén az Önkormányzatnak kell vállalni a gépjármű ÁFA-ját. 

Falugondnoki kisbusz pályázat benyújtásánál szociális ellátás biztosítására az Önkormányzat előnyt 

élvez, saját konyháról szállítjuk az ebédet.  

 

Bata József jegyző: A pályázati kiírásban szerepelhet a támogatni kívánt gépjármű márkája is. A 

legutóbbi pályázatban a Wolskvagen gépjárművek vásárlását támogatták. Ezt a kereskedők a 

pályázatban biztosított összeg ellenében kínálják, és az ÁFA összegének fejében a régi gépjárművet 

beszámítják. Tehát az Önkormányzatnak saját erőt ezen felül várhatóan nem kell biztosítani a 

gépjármű vásárlása kapcsán. Ha megjelenik a pályázati kiírás abban a feltételek is kiírásra kerülnek. 

Milyen kiegészítőkkel kell felszerelni a kisbuszt, pl. előírás, hogy mozgáskorlátozott személyek 

szállítására alkalmas legyen. 

 

Pintér Zoltán: Javasolta, hogy a 9 fős falugondnoki kisbusz megvásárlására pályázzon az 

Önkormányzat.  

 

Lengyel Istvánné: A B kategóriás jogosítvány megfelelő-e a 9 személyes kisbusz vezetéséhez? 

 

Pintér Zoltán: Igen megfelelő, személygépjárműnek minősül, csak az autópálya matrica kerül többe 

a szállítható személyek száma miatt. 
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Miután a jelenlévők részéről tárgyban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kővári Lászlóné 

polgármester szavazásra tette fel, hogy az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani 9 fős 

falugondnoki kisbusz cseréjére. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

18/2015.(IV.07.) számú határozat 

 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a falugondnoki gépjármű 

cseréjét, oly módon, hogy pályázat kiírása esetén a pályázati önerőre annak ellenértéke beszámításra 

kerülhessen. 

Felhatalmazza a polgármesterét a pályázat benyújtására kilenc személyes gépjármű beszerzésére. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Kővári Lászlóné  polgármester 

 

 

3. napirendi pont tárgyalása 

Javaslat az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló 

2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. 

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kővári Lászlóné polgármester  tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az étkeztetés saját 

konyháról történő biztosítása óta eltelt egy hónap. Az intézményekben fizetendő térítési díjak 

március 1. napjától módosultak. A gyermekintézményekből, elsősorban az iskolából a fizetős szülők 

jeleztek, hogy a díj emelkedése anyagi terhet ró a családokra. Mivel nem túl sok gyermek étkezik 

térítés ellenében, ezért úgy gondolja – az elmúlt egy hónapban befizetett térítési díjak ismeretében -, 

hogy a térítési díjak mérsékelhetők. Az óvodai étkeztetést, és az iskolai ebéd összegét 50.-Ft-tal 

javasolta mérsékelni. Több szülő jelezte, hogy amennyiben így marad a térítési díj, abban az 

esetben nem kérnek a gyermek részére uzsonnát. Javasolta az intézményi nyersanyagnormák 

összegének mérséklését, az óvodai nyersanyagnorma nettó összege 270.-Ft, az iskolaotthonos 

étkeztetés pedig 420.-Ft összegre változna a rendelet-tervezet szerint. 

Tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet, hogy az ÁNTSZ a napokban ellenőrzést tartott az 

Óvodában. Nagyobb problémát nem találtak. Egy kifogással éltek az ellenőrzés kapcsán: a konyha 

melletti felnőtt wc-t vagy meg kell szüntetni, vagy ajtóval le kell zárni. Javasolta, hogy a wc 

megszüntetésre kerüljön, mivel 5 gyermek wc van felszerelve, és az épület másik részében felnőtt 

wc is van. Ha a wc onnan kikerül, akkor a fagyasztószekrénynek az öltözőben lehetne helyet 

csinálni. 

 

Pintér Zoltán: Úgy gondolja, ez megoldható. Az öltözőben lévő wc-t meg kell szüntetni. Ki kell 

tenni a felnőtt wc-re egy feliratot, hogy személyzeti wc. 

 

Kővári Lászlóné polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Közös Önkormányzati 

Hivatal Dorogházi Kirendeltségének dolgozói, valamint az Általános Iskola dolgozói az 

önkormányzati alkalmazottak részére megállapított alkalmazotti térítési díj ellenében 

étkezhessenek. 

 

Mátrainé Kalmár Lilla: Javasolta, hogy a mindkét területen dolgozók az önkormányzati 

alkalmazottaknak biztosított 570.-Ft alkalmazotti térítési díj ellenében étkezhessenek. 
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Lengyel Istvánné: Egyetért a javaslattal, hogy ezen dolgozók részére az önkormányzati 

alkalmazottaknak megállapított térítési díj ellenében biztosítsa az önkormányzat az étkezetést, 

amennyiben igénybe kívánják venni. 

 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

19/2015.(IV.07.) számú határozat 

 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös 

Önkormányzati Hivatal Dorogházi Kirendeltségén és Móra Ferenc Általános Iskola alkalmazottai 

részére az önkormányzati alkalmazottaknak megállapított térítési díj ellenében biztosít étkeztetést. 

 

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a 

polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

hozta: 

Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (IV. 08.) önkormányzati rendelete 

az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló 

2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. napirendi pont tárgyalása 

Javaslat a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelet 

módosítására. 

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kővári Lászlóné polgármester javasolta a képviselő-testület részére, hogy a szociális rendeletből 

kerüljön ki a tiltó rendelkezés, mivel ez a rendelkezés a legszegényebb rétegeket sújtja. 

 

Pintér Zoltán: Egyetért a rendelet módosításával, azonban azt el kellene érni az embereknél, hogy a 

lakhatásra biztosított támogatást erre a célra használják fel, és ne költsék el másra. Be kell építeni a 

rendeletbe egy féket, hogy a lakhatásra adott támogatást csak erre a célra lehessen felhasználni. 

 

Kővári Lászlóné polgármester: Az ingatlanon fennálló adótartozás fizetése is ilyen cél. 

 

Bondor Ágnes: A lakhatási támogatás felhasználását a lakhatási körülmények rendezésére javasolta 

leszabályozni. 

 

Mátrainé Kalmár Lilla: A lakhatási támogatásban részesülő személyeket mindenképpen kötelezni 

kellene arra, hogy a közvetlen környezetüket tartsák rendben. 

 

Bata József jegyző: Tájékoztatta Képviselő-testületet, hogy az áram és a gázszolgáltatóval lehet 

szerződést kötni. A lakhatási támogatás összegét a szolgáltató részére pontosan utalni kell, ezt 



6 

dokumentálni. 1000-4000 Ft közötti összeg felhasználásáról van szó, az ezzel kapcsolatos 

adminisztráció viszont elég sok. A lakhatási támogatást igénylő lakosok nagy része olyan rendszeres 

ellátást kap, amiből önkormányzati adót vonni nem lehet. Miután a lakhatási támogatás 

megállapításra kerül, több ügyfél hajlandóságot mutat a kommunális adó és tartozás rendezésére . 

Amennyiben a Képviselő-testület indokoltnak tartja, minden lakhatási támogatási kérelem elbírálása 

előtt a hivatal dolgozói ellenőrzik a környezetet, és az ingatlan tulajdonosa vagy használója 

felszólításra kerül a környezetének rendbetételére. 

A hátralékos ügyfelek részére van a védendő fogyasztók igazolása, mely alapján a szolgáltató nem 

szünteti meg az áram és gázellátást. Sok ügyfél előrefizetős órával rendelkezik, csak annyit tud 

fogyasztani, amennyit előre kifizet. 

 

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a 

polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

hozta: 

 

Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015. (IV. 08.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. napirendi pont tárgyalása 

Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozására. 

Előterjesztő: Bata József jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné Szűcs Ágnes: Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a kerti hulladék égetésének 

időpontját korlátozzák. Véleménye szerint heti két alkalommal elegendő lenne. A szombati napon 

történő égetést pedig nem engedélyezné. Sok szülő van otthon, aki ilyenkor mos, és az égetés miatt 

nem tud kiteregetni. Vannak települések, ahol heti két alkalommal engedélyezett az égetés. A 

lakosok megszokták és betartják az időpontot. Volt már rá esett, hogy a Ménkesen égették a 

hulladékot és a Táncsics útig ellepte a települést a füst. A reggel hét órai időpontot is korainak tartja, 

mivel a nedves hulladék nehezen ég, és még nagyobb lesz a füst. 

 

Mátrainé Kalmár Lilla: Nem csak a reggeli égetéssel, hanem a hévégén való korai órákban való 

fűnyírással is gond van. Sajnos sokan nincsenek a szomszédokra tekintettel. 

 

Kővári Lászlóné: Vannak olyan családok, akik dolgoznak vagy csak hétvégére jönnek haza, ők csak 

szombaton tudják a kertet összetakarítani, és a szemetet elégetni. 

 

Pilmayer Júlia: Aki dolgozik, jobban csak szombaton tudja a szemetet elégetni. A szombat 10-13 

óráig történő égetést javasolta. A lakosságot az égetés időpontjáról valamilyen formában értesíteni 

kell., talán most jó lenne a hangos bemondó. 

 

Mátrainé Kalmár Lilla: Minden házhoz kell tenni tájékoztatót, mert csak így értesül róla a lakosság. 
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Lengyel Istvánné: Vannak olyan települések, ahol csak heti két alkalommal lehet a kerti hulladékot 

elégetni, mégis megoldják. 

 

Bondor Ágnes: Javasolta, hogy szombati napon is lehessen kerti hulladékot égetni, mert vannak, 

akik csak hétvégén érnek rá, vagy hétvégére jönnek le a településre. Égethetnek azzal a kitétellel, 

hogy a szomszédokkal egyeztetnek. 

 

Bata József: Az együttélés szabályai nem csak a szabályozástól függenek. Kistelepülésen élünk, 

meggondolandó, hogy milyen szabályok közé kell szorítani a lakosságot. Az égetés szabályait a 

rendelet részletesen taglalja. Az elfogadott rendeletet azonban be kell küldeni a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Salgótarjáni Kirendeltsége részére. A Kirendeltség munkatársai fogják ellenőrizni, 

hogy a lakosság a rendeletben foglaltakat betartja-e. Amennyiben nem, abban az esetben bírságolni 

fognak. Ahol pedig az önkormányzat a kerti hulladék égetésére nem alkot vagy alkotott rendeletet, 

ott tilos az égetés. A kerti hulladék égetése kapcsán két hónapról beszélünk, tavasszal és ősszel egy-

egy hónapról van szó. Ugyanakkor a falusi ember mentalitása, hogy felkel reggel nyolc órakor és 

begyújtja a szemetet. 

 

Kővári Lászlóné : Sok esetben a szomszédtól függ, hogy mikor vágja a füvet, vagy mikor égeti a 

szemetet. 

 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a rendeletre vonatkozó módosító javaslatokat. 

 

Katonáné Szűcs Ágnes módosító javaslatát, mely szerint szombaton égetés ne lehessen a Képviselő-

testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem támogatta. 

 

Pilmayer Júlia módosító javaslatát, mely szerint szombati napon az égetés 10-13 óráig lehessen a 

Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal nem támogatta. 

 

Pintér Zoltán módosító javaslatát, mely szerint szombati napon az égetés 10-18 óráig lehessen a 

Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 nem szavazattal nem támogatta. 

 

Mátrainé Kalmár Lilla:  Javasolta hogy a rendeletben maradjon a szombati napon való kerti 

hulladék égetés, de 10-16 óra időtartamban. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – határozathozatal 

mellőzésével - elfogadta a módosító javaslatot. 

 

Miután a jelenlévők részéről a tárgyban több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a 

polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

hozta: 

 Dorogháza Önkormányzat Képviselő-testületének         

6/2015.( IV.08.)  

önkormányzati rendelete  

az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről. 

 

 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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6. napirendi pont tárgyalása 

Egyebek 

 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzata értelmében évente két alkalommal kell falugyűlést és közmeghallgatást 

tartani. Az emberek várják, hogy a Képviselő-testület tagjai hallgassák meg és vegyék figyelembe 

véleményüket. Javasolta a Képviselő-testületnek a falufórum időpontjának kitűzését elfogadva 

annak napirendi pontjait. 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Mátrainé Kalmár Lilla: A falufórum megtartását április 16-17. napján javasolta. 

 

Bondor Ágnes: Kérdése: Mi a különbség a falufórum és a közmeghallgatás között ? 

 

Bata József jegyző: A falufórumon a Képviselő-testület beszámol tevékenységéről, míg a 

közmeghallgatáson a falu lakói mondják el véleményüket, kérdéseket tesznek fel, amire a testület 

válaszol. A falufórumnak van napirendje, míg közmeghallgatást testületi ülés keretében is tarthat a 

képviselő-testület. 

 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-

testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

20/2015.(IV.07.) számú határozat 

 

Dorogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugyűlést tart. 

Falugyűlés helye, ideje:  

- Dorogháza, Malom út 24. (Művelődési Ház) 2015. április 17. (péntek) 18,00 óra 

- Dorogháza, Ady E. út 7. (Közösségi Ház) 2015. április 16. (csütörtök) 18,00 óra 

Napirendi pontok:  

1.) A Képviselő-testület beszámolója az elvégzett tevékenységéről 

2.) A Képviselő-testület célkitűzései, tervei, fejlesztési elképzelései 

3.) Egyebek 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Pintér Zoltán: Bejelentette, hogy az Újtelepen lévő kereszttől kb. másfél hónappal ezelőtt 

eltulajdonították a stoptáblát. Nincs védett útvonal. Egyenrangú az útkereszteződés. Javasolta a 

tábla visszaállítását. 

Kérte az sportöltözőnél a drótkerítésre az árokásáskor rászórt földet takarítsák el, mert a kerítést 

tönkre teszi. 

A sportpályánál van a női futball csapat tulajdonát képező kis kézilabda kapu, amit a hétvégén 

elhoznak onnan, és az iskolába fogják lerakni. 

 

Kaszás György érdeklődő állampolgár: Javasolta a Képviselő-testületnek a Szent István úti 

buszforduló átgondolását. Az újfajta buszok már alig tudnak a buszmegállóba befordulni, a 

napokban is majdnem belökött a busz egy embert az árokba. A busz teljesen az árok szélére hajt, a 

kő már mind kipotyog. A buszoknak feljebb, a Ménkes felé kellene megfordulni, és a buszmegállót 

is át kellene építeni, hogy lefelé jövet szálljanak fel az utasok. Az itt kihelyezett elsőbbségadás tábla 
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sem látható jól, már ki kellene cserélni. A téli takarítást köszönik az emberek és már várják a 

falufórumot. 

 

Bata József jegyző: Válaszolt Kaszás György felvetésére. A buszforduló javítását megelőzően a jogi 

helyzetet tisztázni kell. A Szent István út és árok a Közúti Igazgatóság kezelésében van. A 

helyreállítás előtt közös bejárást kell szervezni, és csak az ő hozzájárulásukkal lehet a munkálatokat 

megkezdeni. 

 

Kővári Lászlóné polgármester: Varga Gábor kőművessel már nézték, hogyan lehetne az árkot és a 

buszmegálló környékét kijavítani. De mivel a Közúti Igazgatóság kezelésében van, ezért a 

munkálatok elmaradtak. Megígérte, hogy utána jár, és intézni fogja a buszmegálló és környezetének 

helyreállítását. 

 

 

(Zárt ülés külön jegyzőkönyvben rögzítve.) 

 

 

Az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Kővári Lászlóné polgármester a 

képviselő-testület ülését 20
45

órakor bezárta. 

 

 

k m f  

 

 

  /Kővári Lászlóné/      /Bata József/ 

       polgármester            jegyző  

 

 

      

 

             /Katonáné Szűcs Ágnes/               /Mátrainé Kalmár Lilla/ 

               jegyzőkönyv hitelesítő                            jegyzőkönyv hitelesítő 


