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JEGYZAKONYV
I{észii1t: E.rdóketes I{özségi tnkormán)rzat l{épviselő-testületének 20t4. jírnitrs 25-én a
Polgárrnesteri Flivatal E,rdőkettes, Fő tér 4, sz. alatti éptiletének tanácsterrnében megtaÍtott
nyilvános ülésétől.

Jelen vannak: Dr. Pásztor I'ászIő polgárrnester.. ..
Bakos István l<éoviselő
Béri E,szter kónviselő
Baráth Zo|tánFcretrc kópvisclő
Gál Flenrik kéor.iselő
Hányi l< Gábor képviscJő
HoliósiJánosné képr'-iselő

Az üléstől igazo|tan távolmaradt
Gerencsér l(atalin kéor'iselő
Ntgyné Códor Csrlla aipolgál.mcsttr

Jeien voltak továbbá:i(opecz\ Lajos alpolgármester
Vargáné Ra;na Agncs jcgyző
F-ehér Ágota a|1egyz'ő

Jelenlévőrneghívottak:SzarvasnéSubatr,r.ika ól.oclavezető-ireiyettes.
Gál Hentikné SzőIőfil;t óvoc1a s,ezetője
I{iss László iskolaigazgató
Péter Beatrlx pénziigyi vczető

Az iilés levezető elnöke: I)t. Pásztor LászIó polgátmester
Á jegyzőkönyvet vezette: Homa lbolya

Dt. Pásztot LászIó polgátmestet
I(öszöntöm az tilésen megjelenteket. Az ülés
üiés napu.endiére a luküldött meglrívó szerint

hatátozatképes' 2 9 képviselőbő},7 fő jelen van. Az
teszek j avaslatot. I{érerrr, szav azz,unl< a napir.endci<

elfosadásáról.
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A képviselő-testület az iilés napirendjét elfogadta.

Beszámoló a Ki akarok nyílni Ővoda 2013/2014-es nevelési.évétől
Blőadó: Játosiné Suba l(atolinatntézrnényvezető : .. ' '
T ájékoztatő a Szőtőfutt Református óvoda 2013 / 2014.es nevelési évétől
EIőad6: Gál Henrilrn é intézményv ez ető

3, Táiékoztató a NetrmannJános Altalános Iskola 2013l20t4-es tanévéről
E,lőadó: i(iss László ígazgatő

4, Beszámoló a szociális tgazgatási és ellátási feladatokról
E,iőadó: Yargáné Rajna Agnes 1egyző
Vátos s á nyilvánítás hoz s züks é ges p ály ázati felkész ülé s. índítás a
E,lőadó: Dr. Pásztor Lász|ő polgármester
Be l t e r ü l e t be c sa t o l á s  . .  . ' . i : . . : . '  l .
EIőadő: Dt. Pásztor: 'l"'ászlő polgátmester '., . . l

Pénzügyi műveletek - ingatlanv ását|ás
E,lőadó: Dr. Pásztot LászIő polgármester

Egyebek

Napirend:
Nyílt ülés:
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Zátti|és:
4
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Nyílt ülés:
8.
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Dt. Pásztot LászIó oolp,átmestet:
Á napitendek tárgyalása=előtt táiékaztatam tisztelt J{épvise1ő-társaimat, hogy a m'-ilt-héten blhunyt
Padisák Mihály, teieptilésünk díszpolgára. Temetése a hozzátartozók kétése'szerint. szírk.csalác1i
körben lesz Csobánkán, aho1 élt és a településnek ott is díszpolgára. I{érem, hogy emlékezzúnk tá
egy peÍces néma csöndben.

1./ Napitendi pont:
Beszámoló a Ki akatok nyílni óvoda 2013/20L4-es nevelésí évétől l. .: :.:.. . ' . -

E,lőadó: J árosiné S uba l(atol ina intézrnénj,'vezető
(A n apire n di p o n t b o 7 tarto vti e /ő Í e ry e s 7!é s a j egy 7ő kö ry u ru e / I é k / e te)

Dt. Pásztot László.polgátmes tet:
A beszámo\őt az OMISZ bizottság tátgyalta és e1fogadásta javasolta. I(érdezem Elnök uÍat van'.e
kiegészítése?

Bakos Istvzán képuise!ő, bizottsági elnrjk:
Nincs kiegészítésem.

Dt.PásztotLászlópolgátmestet ..
I(érdés, hozzászőLás v^ÍI-e a beszámoióhoz? Amennyiben nincs, akkot kétem, hogy a hangjelzés
ideje alatt a I(i akarok nyílrri óvoda 2o13/2014-es nevelésí évérőI szőIőbeszáLnolót fogadjuk el'
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44/2014. CyI.25.) KT hatátozat

E,rdőkertes l(ózség orrkományzatána\<I(épr'iselő-testü1ete a I{i nkarok nyílni or-clda 2013/2014'
e s ner.elósi év étől sz őIő b eszámolót elfogaclj a.

I JatáLidő: azonrral
Fc|eiős: 1egyző

2./ Napirendi pont
Tájé!<oztatő a Sző|őfífut Refotmátus óvocla 20&/2aL4-es nevelési évéről .. . '' ] ....
Előació : Gál Henr.ikn é lntézményv ezető
(A napirendi pontbo7tartoyó Íi/áko7tató a1qyryőkl)ryu ruellék/e n)

Dr. Pásztor LászIó polEármestet;
A tá1ékoztatőt az ON{ISZ bizottság tátgyalta,Ismét kérdezem Elnök trrat vall-e kiegészítés?

Bakos Isnán képuiselő, bizottsági etnök:
Nincs kregészítósenr

Dt. Pásztor Lász!ó polgántestet:
I(étdés, hozzászőIás, vélernény esetleg van_e I{épr.ise1ő-tátsaim rész,érőI? Az tntézménynel< nem
az önkorrnányzat a fegntaftőja, ezétt az intézményvezctő tájékaztatőiát a Szőlőfi-irt Reformáius
ovoda 2013 / 201 4-es nevelési évórőI a Képr,iselő-tcstület tudomásul veszi.

3./ Napirendi pont:
Táiékoztató a NeumanrrJános Általános Iskola 2013/2014-es tanévétől .

E,Iőadő l(iss László igaz'gató
(A n ap i re n di p o n t b o 7 ta ú o 41 Í iti é k o 7t a Í ó a'i eg1l 7ő k ö tgl u ln e / / ó k / e t e )

Dt. Pásztot LászIó polgátmestet:
Á NeumannJános Ált"lá''o' Iskolának ser"r fenntaftő1a az örrkormányzat. Í\z iskola tá1é|<oztatőját
a 2013 /2014-es tanévrőL az oMISZ bizottság tárgyalta. E,lnök úr van-e kiegészítósl



Balros István képviselő, bizottsági e]nrjk:
Nj ncs l<legészírésern.

Dr. Pásztot Lász!ó polgánnestet:
I{étclezem a tisztelt l{épr.ise1ő-társa1rtó1, lrogy irozzásző\ás,.vélemény érkezik-e? Ámcnnyibcn
ncm, akkor a l(épviselő-testulet az iskolaigazg^tő ̂ ItaI készített tá)ékoztatőt a 201'3/201,4-es
tanér rő l  tuclotrrásul veszi .

4./ Napirendi pont:
Beszámoló a szociális ig,azgatási és ellátási feladatokról
EIőadő: Vatgáné Rajna Agnes jegyző
(A n apire n di p o n th o v tarÍo 7i e /őteg e s {, é s a j egl { kti rgt u ru e / lá k k t e)

Dt. PásztotLászlópolgátmestet . . ,:  :  - ' ' ' ' '  '  . .  .- ' -  :  :].  _. '

A köl.etkező napirend előadőja Jegyző Asszony. Á beszámolőt az oMiSZ bizottság tárgyalta ós
elfogaclásta iar,.asolta' E,lnök íu kicgészítésed l.an-e?

Bakos István képviselő, bizottsági elnök:
Nincs kiegészítésem. Á bizottság a beszámo1ót részletesen táIgyalta.

Yatgáné Rain Ágnes iegJ,ző: : ' .

Nincs kiegészítésem, ha r'an kérdés a l{épviseiő-testület részérőI, arra válaszoiok.

Dt. Pásztot LászIó polgánlestet:
I(érclés, hozzászőIás, vélemény érkezik'e a szociá]is beszámolóhoz? Ugy 1átom nirrcs, kérerrr, hogy
a szociális igazgatás| és ellátási felaclatolrtól készüIt beszámoló elfoEadásáról clörrtsiink.

45/2a14. (VI. 25.) KT hatátozat

E,rdőkeftes l{özség Önkormányzatának l{épviselő.testiilete a szociáIis igazgatási és cllátási
felaclatokról szóIó beszámoiót elfogaclj a'

Határidőazonnal
Felelós: 1eg1,ző

lri ilii9, i i.^ . .
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5./ Napirendi pont
Váross á nyilván ításlroz szü kséges pályázati fclkésztilés elind ítás a
E,lőacló: Dr. Pásztor I'ászlő polgá::mester
(A n apirc n di p o n tll o 1 ta rto 7ó e /őte ry e s {á.r a 1 eg :( kö ry u ru e l lé k le n)

Dr, Piísztor LászIó polgátnestet:
Áz előterjes ztést a Pé"z.'g1,r bizottság tátgyalta, clfogadta. Elnök irr kregészítés?

Hán.uik Gábot képvise]4 bizottsági eÍnők:
I{iegészítésem nincs.

(A4egerke7ett l\agyné Gódor Csilla, jekn/éuíí kápuise lők s1ánta: 8 Jő)
Dr. Pásztot LászIó polgármestet:
Az e!őtetjesztést ,."* kí,.á,.orn kiegészíteni. FIa r.an kérdésetek, akkor az inkább elinclítarra egy
b es z élgeté s t az eLőtetj es z tés s el kap c s olatb an.

B atáth Zoltán .Fetenc képvis eIő:
Biztosan ai<atjui<? Nem oiyan régen váitottunk ertői szót és iej:eszéitetek, meLt a r'árossá
nyilr.ánítás milyen sokba kerül. Most ténylcg nem Ludom, }rogy mi a }ráttere errrrelr a do1ognak.

& Pasz to tUsz lAp . :  : ' : , -  :  . :  : , .  . : : :
Én szeretrrém, hogy r,áros legyen a település. N,'iindannyiunkban váLtoznak a gondolatok, a
vélemények a telepiiléssel kapcsolatban. Volt olyan időszak, hogy én .set-n akartanl a várossá
nyilvánítást. Már 2a12_ben megireÍesett engem ez a2 tt, cle akkot a fennálló ptoblémálr mellett
nem lehetett pérrziigyi forrást taláIni ós elrnduini ebben az bányban. Azőta változott a jogszabály
is, változott az eI1árási rerrd' amel1, szerint apáIyáző telepriléseket minősítik. Á várossá nyrh.ánítás
lelretőségeket nyit meg előttiink. Á településen lakók is mcgfogalmazták, főként Szada és
orbotryán ismeretében' hogy Erdőkertes nriért ne*r indul ezerr a páIi,ázatotr. Áz anytrgban
szerepel az indok, anriért Etdőkertes eséllyelincltrllrat ezen a pályár'aton' Á vátossá nyilr.ánítás acl
egy rangcit, eredményezheti péidátrl a te1epúlésen 1él'ő gazdaság1, kereskedelmi, szolgáltatíl terüiet
feiértékelődését, a páIyázatokon indr-rlásnál is kedvezőbb feltétcllehel l{ockázatvan benne, nerrr
biztos' hogy váross á try1Ivánitanak, de más páIyázarunknál is r.olt ilycn kockirzat' B2 egy lelretőség
meg keli próbálrri élni r.ele, ez a dolog a település számáta langot ad. Nem látom, lrogy bárki ez
ellen rossz szíl'vel viseitetrre. A várossá nyill.ánításlroz 1'0 főszempont' illetőieg Szempoflt
rcndszer r.an, amely szednt értékeük a teieptiléseket. F]bben benne \rllf. a7' irrfrastrrrktúrától kezdve
az intézmén)rellátottságon tútl a helyi kulturá]is civil éIetig és közszolgáltatásig nrinderr. E,nnek
összcgzóse nlapján 1roznak dörrtést.

I{op e czlqr L ai o s a Ip o Igá tme s te t:
Más szenrmel nézem eztakőrdéSt Inost érr is. Ha valaki ellerre vo1t a várossá nyilvánításrrak, én
voitam az. E,nnek az a magyatázata, hogy építészként clolgoz,tam és kemóny feltótclei voltak a
települós várossá nvtlvánltásának. Megciöbbentem, amil<or orbottyánt várossá nyilvánították.
IrJincs telepiilés központja, egyéb e1látottsága is elmarad E,rdőkertesétól' Ha város lesz Erdőkettes,
Íangot kap a település.

GáI Henilk képviselő:
Nézzük a Sport oldaláról ezt a kétdést, ha pá\.ázatot trrdr-rnk benyírjtani spotlétesítnrérryre, mát
megérte.

Vatgáné Raina Ágnes iegyző:
Vannak páIyázatok, amel)rek benyújtásához'a település 1akosságszáma kevós, lra nincs városi rang'



Batáth Zoltán Feretlc képviselő:
N'{i ennek a foll,an1v1v. lratár.ideje?

Dr. Pásztot I,ászIó polgátmesie!
h páIyázatot janvár rs-ig kel1 beaclni. t\z anyag elkészítéséhez kell megfeielő iclő. Júnirrs vagy
júlir'rs 15_ig dönt a köztársasági elnök artól, hogy kik viselhetik a címet. Van_e további kérdés,
hozzá'szőIás? I{érem, clörrtsünk arról, hogy a r.árossá nyi1vánítás páIyázat eikészítését a l{épviselő-
testtiiet támogatja és az e]készítéséhez sztikséges szetzőclés megkötésére, fe1kéd a polgár.mestert.

46/2014. (Vi. 25.) KÍ hatátozat

E,tciókettes l{özség tnkormárryzatának l(épr.ise1ő_tesfr-liete a vátossá rryilvánítás páIyázatánaI<
elké s zítés ét támo gatja.
Feikéri a polgármesteÍt a páIyázat eikószítéséhez szükséges szetződés megkötésére'

Határ ic]ő: azontral
Felc lős: polgártnester

6.ri Napirendi pont:
Belterületbe csatolás
E1őadó: Dr. Pásztot LászIő polgátmestcr
(A n ap ire n di p o n t h o 1 Íato ryó e lőn ry e s 7té s a j egy { k ö ryt u w e l l é k le n )

Dt Pásztot LászIó polgátnestet:
E,gy ingatlan beltertiletbe csatolásától van szó a Juharfa utcából. A beltertilctbe csatolásnak
akadáLya nincs, költséget nem jelent az önkotmányzatnak. A tulajclonos viseli a költségeket. Van-e
kétdés, hozzásző|ás? Ha nincs kétdés, akkor kérem, hogy a hangjelzés ideje alatt döntsetelr az
erdőketesi 090/37 btsz alattl ingatlan művelési ágból tötténő kivonásáról és belterületbe
cslt to1ásának errgeclélyezéséről.



47 /2014. (il.25.) KT hatátozat

Erdőlrertes I(özség tnkormányzatának l(épl.iselő *testulete az el;clőkettesi 090/37 htsz. alatti
ingatlan műr.elési ágbólkivorrását és beltetületbe csatolását engcdélyezi. . l

Ha lxndo:azonna l  ,  '

FelcIős: jegyző

(A testl;leti iilés ryirt iilris kerctébenfofitatódik)

(A tzstiikti iilís rylí/Í illés kereííbenfo1ttanirttk)

8./ Napirendi pont:
Egyebek

D t. Pá sz tot. Lá s z Ió polgá tmes te t:
Az egygbgk napirendbcn az őnkormán1r7111feladatok kormányzati funkció szerinti feltiintetósével
kapcsolatbarr kell clöntóst hozni.

Ironla IboIJ,a igazgatási itodavezető: . '
Lz intézmén)'eli ilapítő okir.at rnóc{osítását tárgyalta a l{épr.ise1ő-testü1et tar,'asszal' Az
önkormányzat feladatalt is kor.mánlzati funkció szerint kell átsotolni, errnek az átvezetéSe vaÍ1
folyamatban a \{ag;,ar Állanri<incstátnáI. Áz önkotmányzat lrotmányzati funkció szednt.besotolt
feladatait az SZMSZ függelékében cé|szerij' felttirrtetni. A l{incstár a fi.iggelék elfogaclásához
testületi határozat számot kér.

Dt,. Pásztot LászIó polgátmestet:
Az önkormányzat sZMsZ 3. szánű fiiggelékébcn keriiltek fe]sorolásra aZ önkorrrrányzat
alaptevékenységébe tartoző kol;mányzau funkciók. I(érem, hatátozzunk az önkormányzat
SZMSZ - ének 3. számú ftiggelékkel lriegé szítés érő1.
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5L/2014. (VI. 25.) KÍ hatátozat

E,rdőlrertes I{özséE onkormányzatának 1(épr'iselő_testü1ete .az alaptevéken;lsógébe tartoző
feladatok kotmányzaa funkció szerinti megje1ölését az aIábbiak szerint elfogadja és az SZMSZ 3'
számű függelékeként feltünteti:

Etdőketes Község Önkormátryzat alaptevékenységébe t^ttoző kormányzati funkciók ' ..- .

013320 l{öztemető ferurtartás és mííliödtetés
013350 Az örrkorrnárr1'zati vag),orural l.aló gazdlrlkodással kapcsolatos íeladatok
0 1 6 0 tJO ](remelt állami és önlrormárr)'zati tendezvén1,eft
0 41 23 1 Rövici iclőtar tarnír köz foglallr o ztatás
041'212 Start-munkaproglaÍn * téli közfoglalk oztatás
041233 Hosszabb iciőtartamír közfogiaii<oztatás
041236 országos lrözfogla1koztatási progtam
0.] 2 l 80 .\l[aregészsegLig1,
045160 I{özutak, hiclak, a1agutak iizemeitetése, fenntartása
05 1 040 Nem veszé\.es hulladék lrezelése, ártalmatlanítás ̂
052080 Szenn}'vízcsatorna építése, feflntattása, iizemeltetése ]
062010 Telepirlésfej1csztés igazgatása
0ó4010 l{özvilágítás
0óó01 0 Zolcltertilet-kezeiés
066020 \rárosJrözséggazd./rlkodási egyéb szolgáltatások
014031' Csa]ácl és nővéclelmi egészsógrig1,i gondoz1rs
01 1032 IÍltiság egószscgiig1.i gorrdozás
081041 \rersen;.spot1 ós utánpótlás_ ner'eiési tevéken)'ség és támogatása
083030 Egyéb kiaclói tevóirenység
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segító str-r-rktíua, szakmai szolgá1tatások fej1esztése, nríú<ödtetésc
08ó020 Heiyi- térségi közösségr tér biztosítása, mírirödtetése
08ó090 N'Iinclenféle egyéb szabadidős szo1gá1tatás .

091220l{öznevelési irrtézrrrénv 1_4. évfob'amán tanu1ói< neve1ésévei, oktatásár'al összefiiggő miíiiodtetési feladatok
092720I(öznevelési intézr:néty 5-8. évfolyamán tanrr]ók nevelésér'el, olrtat/rsával összefiiggő míílrödtetési feladatol<
09ó01 0 Ővodai irrtézménfl ét]<eztetés
09 6020 Isliolai intézménvi étkeztetés
1 0ó0 1 0 Lakóirrgatlan szociális bér.beadása, i'rzemeltetése
1 0ó020 Lakásfenntartássai, lakhatással összefirggő ellátások
1 07051 Szociá]-is étkeztetós

Haráddő: azonnal

Felelős: po1gá1.mesteÍ



Napirend után dr. Pásztot LászIő polgármestet tájékoztatta a Képviselő-testületet a két
iilés közötti fontosabb eseményekről.

4t. Pásztot László pp'lgítucstEt'
Má1.-'' 31-én B.-'c1apesten az E,I,TE, éptrletében részj vettem peclagógr'rs nap alka1mából
megtendezéste került mrnisztériumi iinnepségen, ahol az Erdőkettes tészétől már korábban
elismett NIatáczi E'tnő munkásságáért Apáczai Csere János kitüntetésben részesült. Jirnius 2-án
megérkeztek az önko-tmányzat áItaI tas,aly őszön r.ásárolt.l<is traktorhoz a n1r[rmrrnkára való
adapterek. F'zen ti:J a korábbinái jóval rövidebb és kel'escbb iizemanyag felhasznáIásával ez a gép
nytr1a a iabdarugó pá|yákat és a nagyobb önkorrrrányz'ats zöidfelületeket. Gondoskocük a rézsiík
katbantartásáról, valamint az aszfaltozott utcákon a söptésről csakhogy a legjeilemzőbbeket
említsem. Június 4-érr részt \'ettem a Teiepüiósi onirorrnányzatok országos Szövetségének Pest
megyei fórumán' ahoI az önkormányzatt éIet legégetőbb ptoblérnái kertiltek felszínre és tárultak a
minisztédumi és megyei képviselők elé. Júrrius 6-án voIt zz etdőkertesi FaLuházban a Szófogadó
Beszédjar'ító Áltatánás Iskáh bailagása. Ez volt az iskola életében zz e\ső ballagó osztály. A
ballagó g)'erekek és a szülők arcán visszatükröződött, hogy a kistérséggel ezelőtt sok évr.el
kezdődő közös erőfeszítés rrem volt hiába való ezt alátámaszÍja az is, hogy minden bailagót
fe1r'ettek az áIta1a vágyott középfoku olrtatási intézménybe' Június 1'0_én egyeztettem az I. Magyat
TíLzszetész és Hadihajós E,zred vezetőjéve1' annak okán, hogy a település H.áxlm-nází részétő,t
egy-re sűrűbben érkeztek panaszok arról, lrogy a lőtércn fo1yó robbanó 'testek.rnegsernnrisítése
ingatlanjaikban kátt okoz. Az eztedes úrral folytatott egyeztetést sajnos tövid távu, azonnal
étezhető, eredménnyel nem járt. E,gyetlen 1áthatő írtnak. jmmáton. .solradik alkalornma.I .a
minisztórium megkeresése ebben a kérdésben. Június 16-át köszöntöttem a lrTer-rmann János
Altalános Isko1a pedagógusait. Jirnir'rs 17-érr kerüit SoÍ a korábbi eglenként, tóbb rnint 30 évrg itt
dolgozó konyhai dolgozók bírcsúztatásáta. Június 19_én tátgyalást folytattam a F.ő út és a l{atona

J. utca sarkán Iévő ipan komplexr-rtnnak az önkotmányz^t áILaE' megr.óteléről. I{érdósben a
képr'iselő-testület döntésén túrl móg több tényező együtt állása szükséges. Június 20-án volt a
Neumann János Áltolános Iskola tanévzátő ünrrepsége. Az önkotmányzati közbeszerzésí
eljátásben t-őténő gázbeszerzésről külön cikket olvashatnak. Tovább kerescm'azt e lelretősógtt,
hogy a trIátomházi részen élő embereknek az alapvető élelrniszerekhez való hozzájutását
könnyebbé tudja tenní az önkotmányzat. A térségi egészségügyi tigyelct clolgában eljártarrr dr'

Jobban Eszternél, véleményt kértem tőle. Le fog1a ítni a szal<mai véleményét ezzc\ kapcsolatbarr.
Áz elmúlt hétvégén átadásta keriilt a Rer.eteg és a Sugát rrtca kereszteződésénéI lér'ő Lltcasajt
tédnstalláció és a Hév Villamos u. sarkánáI Iévő oroszlános 1átszőt&. A két ailralmon nüntegy
800 gyerrrrek és felnőtt vett tészt. A 1átszőtét. Hon.áth István szobtászművész által készített fekvő
oroszlárr Íigrrráról kapta a nevét, melyet a mt.xész a telepr-ilósrrek ajánclékozott' Vo1tam a
Nyugdíjas klubban. E'llopták a korpuszt a Géza utca r'égérő1. Lassan elkészülnek a sa)át készítésií
vir.ágos ládáink. A héten a 90 ér,.es Csikós Istvánnét köszöntöttük.

(Apolgánnesnri tQ.ékoryaní alaÍt tnegerkeryxt Gurncsér Katalin, jeleuláuő kquiselők sryirua: 9.lí|

Hánvik Gábot kéoviselő:
r\ múlt hét őta zen$t a sajtó' hogy ciiákmunkáÍa vaíl lehetőség. Trrdomásom SzeÍint E,rciőkertes
ezzel a lehetőséggel nem éIt. Az önkormányzat két hónapig foglalkoztathat úgy diákot, lrogy a
bérezósének a te1jes egészét á*áLla|ja az á]Lam. E,ngem az érdekelne, lrogy Etdőkertes őL_e ezzeL a
1ehetőséggel.

Vatgáné Raina Agnes iegJ,ző:
A diákok foglalkoztatásának van több feltétele. Az első feltétele, hogy legyerr Erdőkettesről egy
olyan ftatal 16_20 év közotti nappalr tagozaton tanr-rIó, aki a Gödöl1ői Munkaiigyi l{özpontba
bement és regisztráItatta magát. Ilyen nem vo1t. Az e_rr'a:J megérkezett úgy, hogy másnapi
határ.idős. Telefonos egyeztetéS alap)án nen1 tudták közölni, hogy Etdőkertesről volt-e
rcgsztál.ás, Ha lett volna jelent\<ező F'tdőkettestől, akkor kértrink volna diálr foglalkoztatást.
Telrintettel ana, hogy előzetes regisztrációhoz kötött volt' de a kapott tájékoztatás szerint
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Erdőketesrőlnem volt ilyen jelentkező' ezétt nemleges
I(özpontba.

Geten és Ít Ka ta I in képui s eIő :
Abányában milyen munkar.égzés r'an jelenleg? A

jelentést küldtünk a Gödöllői Munkaügyi

a '

kömyélren }2fu $ft . j elezték; .h6gy'''ngyon. hango s. .

\y,"*-*

Dt. Pásztot LászIó polgátmestet:
A szernéttg1epen elkezclőc1ött a rekultiváció, amel),nek finanszttozását térségi programban sikerüIt
elrryerni, ncm az önkor.mányzatnak jelent kiadást. E,lképzelhető, }iogy a munkák..egészen.őszig.
eLtaÍtanak. A munkák befejezését kör'etően már semmilyen :mr-rnkát nem lehet végezni a
bányában. Jövedelmet nem fog hozni, hogy mi lesz a későbbi :SoÍS2l azt ^2 esetlegesen
szükségessé váló másoclik körös rekultiváció után 1ehet eldönteni. További nregtát.gyalásn vátő
észrevétel nem metült fel' A l(épviselő-testület ülését bezárom,.mindenkrnek megköszönörn.a
részvételt.

Kmf.

emJ*k-b
Dr. PásztotLász|ő

polgárrnester
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