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ERDŐKERTES
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. MÁJUS 29-ÉN MEGTARTOTT
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésen alkotott rendeletek és
hozott határozatok jegyzéke:






38/2014. (V. 29.) KT határozat:
39/2014. (V. 29.) KT határozat:
41/2014. (V. 29.) KT határozat:
42/2014. (V. 29.) KT határozat:
43/2014. (V. 29.) KT határozat:

Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Óvoda intézményvezetőjének megválasztása
Óvodai csoportlétszámok meghatározása
Beszámoló a gyámhatóság 2013. évi munkájáról
Beszámoló az Esély munkájáról

Zárt ülés:
 40/2014. (V. 29.) KT határozat:

Iskola energetikai célú beruházása közbeszerzési
Eljárás kiírása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én a
Polgármesteri Hivatal Erdőkertes, Fő tér 4. sz. alatti épületének tanácstermében megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Dr. Pásztor László
polgármester
Bakos István
képviselő
Béri Eszter
képviselő
Baráth Zoltán Ferenc
képviselő
Gál Henrik
képviselő
Gerencsér Katalin
képviselő
Hányik Gábor
képviselő
Hollósi Jánosné
képviselő
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
Az ülésről igazoltan távol maradt: Kopeczky Lajos
alpolgármester
Jelen voltak továbbá: Vargáné Rajna Ágnes
jegyző
Fehér Ágota
aljegyző
Jelenlévő meghívottak:
Járosiné Suba Karolina
óvodavezető
Pallag Katalin
Faluházvezető
Jánosi Judit
pályázó
Dr. Orosz Orsolya
házi orvos
Dr. Frang Emese
fogorvos
Hódi Edit
védőnő
Varga-Bokor Zsuzsanna
védőnő
Szarvasné Suba Erika
óvodavezető-helyettes
Kovács Regina
óvónő
Bardóczi Árpád
Profession Kft képviseletében.
Az ülés levezető elnöke:
Dr. Pásztor László polgármester
A jegyzőkönyvet vezette:
Homa Ibolya

Dr. Pásztor László polgármester:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 képviselőből 9 fő jelen van, az ülés
határozatképes. Az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot, azzal a
módosítással, hogy az első napirend lenne az egészségügyi beszámoló, a második és harmadik
napirend pedig az intézményvezető választás és ezt követően a közbeszerzés kiírása. Amennyiben
nincs más javaslat, kérem, hogy szavazzunk a napirendek elfogadásáról.
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.máj.:29

>0<Egyszerű szavazás

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

9
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

100,00%
0,00%
0,00%

Szavazott

9

100,00%

100,00%

Nem szavazott
Távol

0
0

0,00%
0,00%

Össz.:
9
Eredménye: Elfogadva
A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta.

100,00%

Napirend:
Nyílt ülés:
1. Beszámoló Erdőkertes község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző vm. a község egészségügyi ellátásában résztvevők
2. Ki akarok nyílni Óvoda intézményvezetőjének megválasztása
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
Zárt ülés:
3. A N.J. Általános Iskola energetikai célú beruházása közbeszerzési
eljárásának kiírása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
Nyílt ülés:
4. Óvodai csoportlétszámok meghatározása
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
5. Beszámoló a gyámhatóság 2013. évi munkájáról
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
6. Beszámoló a Veresegyházi Kistérség Esély Alapellátási Kp. munkájáról
Előadó: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető
7. Egyebek
1./ Napirendi pont:
Beszámoló Erdőkertes község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A beszámolókat keddi ülésén az OMISZ bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Kérdezem Elnök urat, hogy van-e kiegészítése?

Bakos István képviselő:

Röviden annyit szeretnék kiemelni, hogy a védőnői és a gyermekorvosi beszámoló továbbra is
megerősíti, hogy a gyerekek egészségének megőrzése, javítása érdekében nagyon fontos
gyógytestnevelő alkalmazása. Az iskolás gyerekek 40 %-a küszködik valamilyen egészségügyi
problémával, annak a javítása nagyon fontos feladatunk.
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Dr. Pásztor László polgármester:

A bizottsági ülésen meghallgattuk minden jelen lévő egészségügyi munkatárs beszámolóját, akkor
dr. Orosz Orsolya és dr. Frang Emese nem tudott jelen lenni, a beszámolót elfogadta a bizottság.
Kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni, a beszámolóból kiemelni?

Dr. Orosz Orsolya háziorvos:

Nem kívánunk kiegészítést tenni, mindent leírtunk.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérdezem tisztelt Képviselő-társaimat, van-e hozzászólás, kiegészítés, vélemény. A bizottsági
ülésen részletesen kitárgyaltuk a beszámolókat. Kérdezem Jegyző Asszonyt, hogy egy szavazással
lehet-e elfogadni az egészségügyi beszámolókat?

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

A beszámolókat lehet egy szavazattal elfogadni, de ha felmerülnek javaslatok, azokról külön kell
szavazni. A bizottsági ülésen dr. Nagy Péter háziorvostól elhangzott egy javaslat a nappali orvosi
ügyelet kistérségi bevezetésének lehetősége iránt. Fóton és Dunakeszin van ilyen jellegű ügyelet,
esetleg lehet érdeklődni a működéséről. A Pedagógiai szakszolgálat, az egészségügy, az iskola és
az önkormányzat közösen hasson oda, hogy az arra hivatott szerv intézkedjen és biztosítsa a
gyermekek egészségének javítása érdekében a gyógy testnevelő tanár foglalkoztatását.

Dr. Pásztor László polgármester:

A beszámolókat a bizottság egyhangúan elfogadta. A bizottsági ülésen elhangzottak alapján gyógy
testnevelő kellene, de ez nem önkormányzati feladat, hanem az Intézményfenntartó Központé,
velük a kapcsolatfelvétel meg fog történni. Az utazó gyógypedagógusok miatt a Csáti Tamás által
vezetett intézményt kell megkeresni. Az elmúlt években már megkerestek engem is a Dunakeszin,
Fóton nyújtott egészségügyi szolgáltatás miatt, de az ügyelethez nagyon komoly összeggel kell az
önkormányzatnak hozzájárulni. Akkoriban végigjárták a környező önkormányzatokat is, azonban
egyedileg ilyen szolgáltatást nem lehet vállalni. Kistérségi szinten megkeresem az
önkormányzatokat, hogy erről beszéljünk. Az ügyelethez a Misszió kap finanszírozást, de az
önkormányzatok is fizetnek az ügyeletért. A határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel fogadjuk el,
hogy az önkormányzat keresse meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot gyógy
testnevelő kellő számban és időben történő biztosítása miatt. Az EGYMI vezetőjénél
hasonlóképpen járjon el az utazó gyógypedagógusok biztosítása céljából. A kistérségi tanácsülésen
a közös egészségügyi ellátás érdekében egyeztessünk az önkormányzatokkal a nappali sürgősségi
ügyeleti ellátás lehetőségéről. Kérem, hogy a beszámolóról ezzel a kiegészítéssel, szavazzunk.
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.máj.:29
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38/2014. (V. 29.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a község egészségügyi ellátásában
részvevők által adott beszámolóikat elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármester keresse
meg a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központot gyógy testnevelő tanár kellő számban és
időben történő, az EGYMI vezetőjét is az utazó gyógypedagógusok biztosítása érdekében. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi ellátás nappali sürgősségi
ügyeleti rendben történő megszervezését a kistérséggel egyeztesse.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Dr. Pásztor László polgármester:

Köszönöm az egészségügyben dolgozó munkatársak munkáját és a beszámolókat. Köszönjük a
beszámolóban és a bizottsági ülésen elhangzott felvetéseiket. Szeretnénk az egészségügy, a
szociális szféra munkatársainak egy közös fórumrendszert létrehozni, amelyben a problémáikat
közösen meg tudják beszélni és az információ is áramlik közöttük.
2./ Napirendi pont:
Ki akarok nyílni Óvoda intézményvezetőjének megválasztása
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Az előterjesztést az OMISZ bizottság tárgyalta. Kérdezem Elnök urat, kívánja-e kiegészíteni?

Bakos István képviselő:

Mindenki elmondta a véleményét a bizottsági ülésen, mindenki kialakította az álláspontját és
ennek függvényében hozza meg döntését.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

A nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét mindenki megkapta. Átadnám a szót a
két pályázónak.

Dr. Pásztor László polgármester:
Pályázóknak van-e kiegészítése?

A jelenlévő pályázók nem kívánták a pályázatot kiegészíteni.

Dr. Pásztor László polgármester:

Van-e kérdés a pályázókhoz Képviselő-társaim részéről? Kérdés nincs a pályázókhoz. Akkor
elkezdjük a szavazást. Kérnek-e zárt ülést, titkos szavazást?
Pályázók és a képviselők sem kérnek zárt ülést, illetőleg titkos szavazást.

Dr. Pásztor László polgármester:

Először Járosiné Suba Karolina pályázatáról kérem a szavazatokat.
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.máj.:29
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Dr. Pásztor László polgármester:

A Képviselő-testület Járosiné Suba Karolina pályázatát elfogadta. Most Jánosi Judit pályázatáról
kérem Képviselő-társaim döntését.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.máj.:29
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Dr. Pásztor László polgármester:

Megállapítom, hogy a szavazás eredménye alapján Járosiné Suba Karolina a Ki akarok nyílni
Óvoda vezetője. A testület az intézményvezetőt öt évre bízza meg az óvoda vezetésével, de
Karola vezetői megbízása 3 év múlva, nyugdíjazás miatt a törvény erejénél fogva véget ér.
39/2014. (V. 29.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda
intézményvezetői megbízási eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította. Az állásra
benyújtott pályázatok elbírálása után, Járosiné Suba Karolina pályázót határozott időre: 2014.
08. 01-től 2019. július 31-ig megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával.
Az intézményvezető bérezése: a Kjt. alkalmazásával történik.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
(A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik)
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(A nyilvános testületi ülés folytatása)
4./ Napirendi pont:
Óvodai csoportlétszámok meghatározása
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Az előterjesztést az OMISZ bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Átadom a szót Jegyző
Asszonynak.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

Az előterjesztést kiegészíteni nem kívánom. Azokban a csoportokban, ahol a gyermekek száma
meghaladja a maximális 25 fős létszámot, ezekre a csoportokra a jogszabály szerint a testületi
döntést meg kell hozni a létszám eltérítésről. Így 30 fős csoportként működhetnek. 2015.
szeptember 1-jére tolták ki a 3 év feletti kötelező óvodáztatás bevezetését.

Dr. Pásztor László polgármester:

Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, döntsünk arról, hogy a
Bóbita, Süni, Napraforgó óvodai csoportban engedélyezzük a 2014-2015. nevelési évben az
engedélyezett a maximális csoportlétszámtól + 20 %-kal történő eltérést.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.máj.:29
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41/2014. (V. 29.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda részére a
2014-2015. nevelési évre
a. Bóbita óvodai csoport,
b. Süni óvodai csoport,
c. Napraforgó óvodai csoport
csoportban engedélyezi a maximális csoportlétszámtól + 20 %-kal történő eltérést.
Határidő:azonnal
Felelős: jegyző
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5./ Napirendi pont:
Beszámoló a gyámhatóság 2013. évi munkájáról
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A beszámolót az OMISZ bizottság tárgyalta, egyhangúan elfogadta. Kérdezem Elnök urat,
kívánsz-e szólni?

Bakos István képviselő:
Nincs hozzáfűzni való.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

A bizottsági ülésen részletesen átbeszéltük ezt a témát, azóta nem történt változás, a hiányzó
adatokat a megkeresett hatóságok nem adták meg.

Dr. Pásztor László polgármester:

Van-e kérdés Képviselő-társaim részéről? Ha nincs, akkor Zsuzsanna kérdezhet.

Varga-Bokor Zsuzsanna védőnő:

Szeretném megkérdezni, hogy mi történt a gyámhatósággal? Vannak olyan esetek a településen,
amikor kisebb gyerekek családjánál jelezzük a problémát és nem történik semmi. Csilla megteszi,
amit megtehet. De a gyámhatóságnál nem történik semmi, nincs eredmény a probléma
megoldásában.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

Nem érzi a problémát a gyámhivatal. Helyből elkerült az intézkedési jogkör, de távol került a
döntés a problémától, a megoldás így sokkal nehezebb. Az azonnali jó intézkedés meghozatala
időben távolra került.

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló elfogadásáról határozni szíveskedjen a
hangjelzés alatt.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.máj.:29
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42/2014. (V. 29.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évről a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának területét érintően jelen határozat mellékletét képező átfogó
értékelést készíti és fogadja el.
Határidő:azonnal
Felelős: jegyző

6./ Napirendi pont:
Beszámoló a Veresegyház Kistérség Esély Alapellátási Kp. munkájáról
Előadó: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

A napirend előadója Csilla, átadom a szót.

Nagyné Gódor Csilla intézményvezető:

Kiegészítésként csak azt szeretném elmondani, hogy amíg az önkormányzatnál volt a hatáskör, a
gyerekek problémájának megoldásában gyorsabban sikerült lépni, mint most. A kormányhivatal
csak a papírt látja, a gyermekkel, illetve a tényleges problémával nem találkozik, általában
megsemmisíti a döntést és kimondja, hogy a gyermek nem volt veszélyben. Mire egy védelembe
vételi javaslat elkészül, minimum háromszor kell találkozni a családdal. A védelembe vételig eltelik
4-5 hónap. Az önkormányzatnál 1 hét volt, vagy ha szükséges volt, azonnal.

Dr. Pásztor László polgármester:

A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a beszámoló
elfogadásáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.máj.:29
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43/2014. (V. 29.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Veresegyház Kistérség ESÉLY
Szociális Alapellátási Központ, Erdőkertesen végzett 2013. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: jegyző
7./ Napirendi pont:
Egyebek
Napirend után dr. Pásztor László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a két
ülés közötti fontosabb eseményekről.

Dr. Pásztor László polgármester:

A Magyar Állam tulajdonát képező, Erdőkertesen a Fő út melletti ingatlan önkormányzati
tulajdonba adásáról szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet. Nem több hektáros területről
van szó, hanem terület kiigazításról beszélünk. Azaz az államé csak az útburkolat felülete, minden
mellette lévő területet átad az önkormányzatnak. Ennek következtében az állam tulajdonában
lévő ingatlanról a csapadékvíz a mi ingatlanainkra folyik. Május 1-jén a majális az ifjúsági táborban
volt. Úgy gondolom, hogy jól sikerült, a megszokott dolgok voltak, pici újításokkal, majd jövőre
megpróbálunk még további újításokat. Vendégünk volt az új országgyűlési képviselő. A hónap
folyamán felkerült 19 közvilágítási lámpatest. Május 10-én önkéntes munkával szépített Kőris
utcai játszótérről elviszik a virágot, ide került fel három lámpatest. Az Oroszlános játszótér
világítására is négy lámpatest kikerült. Közbiztonsági célból szükséges volt a közvilágítás
megoldása. Útépítőkkel tárgyaltunk, minden héten két kooperáció van. Kedden szennyvizes
kooperáció van, szerdán az utas kooperáció, de emellett a napi kooperáció is működik. Szociális
szövetkezet létrehozásával foglalkozunk, Csillával is volt már közös megbeszélésünk e tárgyban.
Elsősorban a nehezebb sorsú emberek megsegítésére szeretnénk létrehozni egy gazdaságilag saját
lábán álló szervezetet. Próbálkozunk továbbra is a Háromházi bolt megnyitásával.
Állampolgársági eskü volt 14-én. A közbiztonsági nap szervezésével foglalkoztunk a rendőrség, a
népegészségügyi szolgálat, a tűzoltóság munkatársaival egyeztettünk. A közbiztonsági nap 17-én
volt, az eső miatt a délutáni rendezvényt kicsit át kellett szervezni. 19-én Pánczél Jánosnál jártam,
az iskolaigazgató pályázattal kapcsolatban volt egyeztetés. A projekt menedzsmenttel tárgyaltam
az iskola épületenergetikai pályázata ügyében. 21-én az Erdőkertesi Viziközmű Társulat ellenőrző
bizottsági ülésén és közgyűlésén vettem részt. Többször eskettük az Európai Parlamenti képviselő
választásra az SZSZB-be delegált tagokat. 22-én találkoztam a Közút Üzemeltetési osztályának
vezetőjével. Engedélyezik a közút LED-es programjának megvalósítását azzal, hogy
természetesen a fenntartás a mi költségünk lesz. Egy jelzőlámpás gyalogátkelőhely jövőre is lesz
három millió forint, viszont ez a fajta figyelemfelhívó szerkezet nekünk ingyen lesz, referencia
hely leszünk. A Pentával Csepelen voltunk, mert még szerettünk volna útjavító anyagot szerezni.
Ugyanezen a napon volt a bizottsági ülés és azt követően a képviselő-testületi ülés az
iskolaigazgató pályázat dolgában. A következő napon megtartott kistérségi tanácsülésen az
EGYMI jelenlegi vezetőjét ajánlotta a kistérség az intézmény további vezetésére. Ezen a napon
lettek az előbb említett fényszórók felszerelve. Pénteken találkoztam a Közút megyei
igazgatójával a mart aszfaltvásárlás egyeztetése miatt. A szerződéskötések folyamatban vannak.
Jövő héten csütörtökön megyünk Szentendrére, ahol mart aszfalt bedolgozási technológiát
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mutatnak meg. A szülői munkaközösség tagjaival egyeztettem a jövőbeni jobb együttműködés
reményében. Konkrét projektünk az emeleti illemhelyiség rendbe tétele. Idősügyi tanácsülés volt
kedden. A járdaépítés elkezdtük, önkormányzati foglalkoztatottakkal, de abban a volumenben,
amit célul tűztünk ki saját erőből nem kivitelezhető. Tehát vállalkozóval tárgyaltam, akinek a
referenciája közelben található. Kedden bizottsági ülés volt. Szerdán voltam a Galgamenti
Viziközmű Társulatnál. A DMRV-nek is volt közgyűlése. Ma reggel Csepelen voltunk. Aljegyző
Asszony volt a menetrendi egyeztetésen, Gödöllőn. Az érintett huszon-egynéhány településből
Veresegyház és Erdőkertes település képviselője volt jelen. Legalább a gödöllői viszonylatban
sűrűbb buszjáratot szeretnénk, a jelenlegi járat kevés, a járási rendszer miatt is szükséges lenne a
növelése. Szeretnék beszámolni egy számomra kedves dologról is. Maráczi Ernő az EGYMI-t
vitte volna még egy évig, aminek vezetője volt és megálmodója, kitalálója. Nyugdíjas volt, tovább
foglalkoztatását kérte, de ez nem sikerült. Tavaly kistérségi szinten felterjesztettük őt kitüntetésre,
nem kapta meg. Idei évben ismét felterjesztettük, holnap Apáczai-Csere díjat kap, ami az oktatás
terén a legrangosabb elismerés. A kistérség részéről én kísérem a kitüntetettet. Két fontos időpont
a jövő hónapot illetően. Az Utcasajt avatása június 20-án, pénteken 18 órakor lesz. Június 22-én
15 órakor az Oroszlános játszótér avatására kerül sor. A John Deere traktorra az adapterek
felszerelése megtörtént, hétfőn délelőtt lesz az oktatás a leendő gépkezelők számára. Pályázati
kiírások elsősorban energetikai témában várhatók. A jövő héten lesz TÖOSZ fórum Szentendrén,
ahol információkat fogunk kapni a versenyképes közép-magyarországi régióról. Közcélú
foglalkoztatottak vannak újra, 20 fő kaptunk, de további foglalkoztatásra is nyújtottunk be
ismételten igényt. A településen többnyire a növényzet rendezésére, a csapadékvíz árok
tisztítására alkalmazzuk őket. Tavaly ősszel bevizsgáltattuk a nyárfákat. Az erdőmérnök
vágásérettnek, vagyon- és életbiztonságot veszélyeztetőnek minősítette. Most jutottunk oda, hogy
találtunk megfelelő szakembert, aki a nyárfát kivágja. A fák kivágását ütemezetten fogjuk
végrehajtani, a Fő úton, a Tó utca és a Tégla utca közötti részen vágjuk ki a nyárfákat. Erre a
részre már korábban ültettünk fákat. Az őszi fásításban azt a részt visszaadjuk a természetnek. A
területet úgy alakítjuk ki, hogy járda, valamint kerékpár út elférjen és mellette kellő mértékű zöld
sáv maradjon, amelyen térbútor elhelyezésére is lehetőség nyílik. Ezzel szeretnénk haladni. Az
útépítésben most következik el a közlekedők számára az igazán nehéz időszak. A település
központjában az útalap teljes újra építése történik, amely nagymértékben befolyásolja a
közlekedést. A gyalogosforgalmat is érinteni fogja a buszöblök építése.

Bakos István képviselő:

A Birkás úton mélyedés van, az esőzések miatt itt megáll a víz, a lakóház gyakorlatilag a vízen
keresztül közelíthető meg, a Béke út végéről is befolyik ide a víz. Az iskolaudvaron a sóhajok
hídja melletti ülepítőnél a víz elfolyását biztosító lyuk, már most félig el van temetve, szeméttel,
faággal el van tömődve. Többször szóltam már, legutóbb a múlt héten, de nem történt semmi.

Dr. Pásztor László polgármester:

Megnézzük ezeket a helyszíneket és intézzük. További megtárgyalásra váró észrevétel nem merült
fel. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt.
Kmf.

Dr. Pásztor László
polgármester

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző
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