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JEGYZŐKÖNYV
Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. augusztus 25-én tartott
rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.augusztus 25-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Helyszín:

Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete:

17.00 óra

Jelen vannak:

Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

Az ülésről távol maradt:

-

Tanácskozási joggal meghívott:

Baumann Anita Gabriella jegyző

Meghívott:

Pápai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A lakosság részéről megjelent:

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét, valamint meghívott
vendégeket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 7
képviselő jelen van, az ülést megnyitom.
JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTŐK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Fehér József képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
127/2016.(VIII.25.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2016. augusztus 25-ei rendkívüli, nyilvános ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Fehér József
képviselőket
megválasztotta.
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester:
Kérem a meghívóban szereplő napirendek elfogadását, azzal, hogy 2. napirendként tárgyaljuk a
Tájékoztató az utólagos szennyvízcsatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézésről napirendet,tekintettel a jelen lévő
szakértőre. amit az Egyebek napirend keretében tárgyaltunk volna,
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal,0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

128/2016.(VIII.25.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. augusztus 25-ei
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét:
1. Ádánd község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának (és Szabályozási tervének)
módosítása a Ságvár-Som kerékpárút feltüntetése és kiszabályozása vonatkozásban.
2. Tájékoztató az utólagos szennyvízcsatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézésről
3. Vis-maior pályázat benyújtása
4. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása
5. Egyebek
Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
1. Ádánd község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának (és Szabályozási
tervének) módosítása a Ságvár-Som kerékpárút feltüntetése és kiszabályozása vonatkozásban.
Szatmári Kornélia polgármester:
Ságvár község Önkormányzata- Somogy Megyei Önkormányzat- Magyar Közút Budapest- Som
Község Önkormányzata Konzorciuma pályázatot nyújt be a SÁGVÁR – SOM kerékpárút
megépítésére.
A kerékpárút nyomvonala a 65-ös főút mellett egy kis területen (1,5 km) érinti ÁDÁND község
közigazgatási területét. Ez a területet a rendezési tervünk szerint általános mezőgazdasági terület –
szántó, ahol épületek, építmények elhelyezése tilos.
Ez a szabályozás meghiúsítaná az kerékpárút megépítését, ezért Som Község Önkormányzata
kezdeményezte, hogy módosítsuk a rendezési tervünket úgy, hogy annak szabályai ne akadályozzák
a projektet. A módosítás költségeit 1 millió Ft + Áfa összeget, melyre a Poltrade Bt adott ajánlatot,
Som Község Önkormányzata átvállalja.
Fehér József képviselő:
Javasolja a tervezés megindítását, a szomszéd települések fejlesztési terveit segíteni kell.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztett határozati javaslatokat.
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

129/2016.(VIII.25.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elindítja a Poltrade Bt. (1096
Budapest, Telepy u. 23.) árajánlata alapján Ádánd község Településszerkezeti
tervének, Helyi Építési Szabályzatának (és Szabályozási tervének) módosítását az
OTÉK 2012. augusztus 6. napján hatályos állapota szerint, a Ságvár-Som kerékpárút
feltüntetése és kiszabályozása vonatkozásban. Felhatalmazza a Polgármestert a
tervezési szerződés megkötésére és az egyszerűsített eljárás megindítására, s az ezzel
kapcsolatos további, jogszabályban meghatározott lépések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős:Szatmári Kornélia polgármester

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

130/2016.(VIII.25.) Kt. határozat
Ádánd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának (és Szabályozási tervének) a Ságvár-Som kerékpárút feltüntetése és kiszabályozása vonatkozásban történő módosítása időszakában a települési főépítészi feladatokat Kadlicskó
Krisztián építészmérnök, építésztervező (É-14-0328 TE-14-0328 MV-Ép/A-MÉK14-10107 ME-É 14-0328) látja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

131/2016.(VIII.25.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 29. §-a alapján az alábbiak szerint rendelkezik a Helyi Építési Szabályzat
módosításában résztvevők partnerségi egyeztetésének szabályairól:
1.) Ádánd Településszerkezeti tervének
módosításában résztvevő Partnerek:
Szomszédos önkormányzatok:

és

Helyi

Építési

Szabályzatának
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- Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26.
- Szabadhidvég Község Önkormányzata 8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.
- Som Község Önkormányzata 8655 Som, Ady E. u. 35/A.
- Nagyberény Község Önkormányzata 8656 Nagyberény, Fő u. 12.
- Nyim Község Önkormányzata 8612 Nyim, Kossuth L. u. 68.
- Ságvár Község Önkormányzata 8654 Ságvár, Fő u. 16.
- Siójut Község Önkormányzata 8652 Siójut, Kossuth u.14.
- Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1.
Bejegyzett civil szervezetek:
- Ádándi Népdalkör Egyesület Ádánd, Árpád u. 70.
- Polgárőr Egyesület Ádánd, Lehel u.9.
- Ádándért Egyesület Ádánd, Petőfi S. u. 2/b
- Sabaki Baráti Kör Egyesület Ádánd, Zrinyi u. 7.
- Ádánd Községi Sportegyesület Kossuth l. u. 50.
- Hetye-Völgye Földtulajdonosi Vadászegyesület Ádánd, Zrínyi u. 30.
Helyi lakosság képviselete

2.) A Partnerek tájékoztatása papíralapon, levélben történik, a bírálati anyag emailben, illetve kérésre papíralapon kerül kiküldésre. A helyi civil szervezetek
értesítése e-mailben történik.
A TSZT és HÉSZ-módosítás véleményeztetése egyszerűsített eljárás keretében
történik. A véleményezendő anyag kifüggesztésre kerül a hivatalban, valamint
felkerül a honlapra a véleményezési szakaszban (15 napra).
Ez alatt írásban lehet észrevételt tenni a polgármesternek címezve. A lakossági
észrevételekre a választ az érintettek összehívásával – nyílt egyeztetés alkalmával –
adja meg a polgármester. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül.
3.) A partnerségi egyeztetés folyamatában beérkezett javaslatok, vélemények
dokumentálása a rendezési tervhez rendelt önálló iktatószám alatt történik.
4.) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolása papíralapon történik, azt
ismertetni kell a véleményt adóval, ill. tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
Nyilvántartása iktatással történik.
5.) Az elfogadott, módosított Településszerkezeti tervet és Helyi Építési Szabályzatot
(Szabályozási tervet) az önkormányzati hivatal épületében ki kell helyezni, valamint
a település honlapjára fel kell tenni.
Határidő: folyamatos
Felelős:Szatmári Kornélia polgármester
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2. Tájékoztató az utólagos szennyvízcsatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézésről
Turóczi Judit megbízott viziközmű szakértő:
Július 29-én, 30-án és augusztus 1-jén egész napos ügyfélfogadást tartott azon ügyfelek részére,
akik részletben fizettek, vagy nem fizettek csatorna hozzájárulást, akik szép számmal meg is
jelentek. Összesített táblázatot bocsájtott a testületet rendelkezésére arról, hogy állnak a befizetések.
Ezen a hétvégén is fog 2 nap ügyfélfogadást tartani. Az a tapasztalata, hogy a lakosok
pozitívumként élték meg a rendeletalkotást és a meghatározott csatlakozási díjat. Vannak olyanok,
akik többet fizettek, mint 91 e Ft, ők úgy érzik sérelem érte őket, de az önkormányzat nem tud a
VKT döntéseiért felelősséget vállalni. Volt olyan panasz ügyfél részéről, hogy befizette a 200 e Ftot, de nem kapott vissza a VKT-tól pénzt. Voltak olyanok, akik a rákötési igazolást megkapták a
VKT-tól, de nem volt az általuk elvárt összeg befizetve. A Vkt átadta behajtásra a kintlevőségeket,
de az alapdokumentumokat nem adta oda mellé. Több ingatlan esetében tulajdonosváltozás történt.
Célszerű lenen határozatot hozni arról, hogy a testület által megállapított összeg befizetésére a
rendeletalkotás időpontjábani tulajdonosokat kötelezzük.
Pápai László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Ahol az ivóvízszolgáltatás korlátozva van a szolgáltató által, vagy nincs víz, azok hogyan kössenek
rá a csatornára?
Turóczi Judit megbízott viziközmű szakértő:
Ahol nincs bekötve a víz, ott nem jön vízszámla sem. A korlátozott vízszolgáltatással kapcsolatban
utánanéz a problémának.
Németh Ilona alpolgármester:
Jó lenne, ha a DRV szeptember végéig meghosszabbítaná a kedvezményes szakfelügyeleti díj
fizetési lehetőséget. Megemlíti, hogy a 3 napos ügyfélfogadás eredményes volt, sok ügyfél jött
ügyet intézni és sokan be is fizették a hozzájárulást.
Szatmári Kornélia polgármester:
Három kérdésben javasol döntést. 1.) Vonják vissza az önkormányzati ingatlanok képviselete
tekintetében Pollák Tibornak adott meghatalmazást. 2.) Nyilvánítsák ki, tulajdonképpen egy
értelmező rendelkezésként, hogy az utólagos csatorna rákötések díjáról rendelkező önkormányzati
rendeletben meghatározott díjfizetési kötelezettség azokra az ingatlantulajdonosokra vonatkozik,
akik a rendelet hatálybalépésekor tulajdonban voltak. 3.) Turóczi Judit megbízási szerződését a
bírósági tárgyalás és a még elvégezendő munkák miatt egy hónappal hosszabbítsák meg.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

132/2016.(VIII.25.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja az Ádándi
Szennyvízelvezető és Viziközmű Társulatban az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
képviselete vonatkozásában Pollák Tibor részére adott meghatalmazást és
kinyilvánítja, hogy a társulatban mindegyik önkormányzati ingatlan képviseletére
Szatmári Kornélia jogosult.
Határidő: folyamatos
Felelős:Szatmári Kornélia polgármester
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Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

133/2016.(VIII.25.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az utólagos csatorna rákötések
díjáról rendelkező önkormányzati rendeletben meghatározott díjfizetési kötelezettség
azokra az ingatlantulajdonosokra vonatkozik, akik a rendelet hatálybalépésekor
tulajdonban voltak.
Határidő: folyamatos
Felelős:Szatmári Kornélia polgármester

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

134/2016.(VIII.25.) Kt. határozat
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a megbízott
szakértő

tájékoztatását

az

eddig

végzett

munkájáról,

intézkedésekről és úgy határozott, hogy Turóczi Judit

valamint

a

tervezett

egyéni vállalkozó 85/2016.

(V.26.) Kt. határozattal jóváhagyott megbízási szerződését 2016. szeptember 19-éig
meghosszabbítja, a szerződési feltételek változatlanul hagyásával.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Határidő: értelem szerint
3. Vis-maior pályázat benyújtása
Szatmári Kornélia polgármester:
A szakértő véleménye szerint úgy lenne érdemes az érintett „hegyi utcákat” helyreállítani, ha
leaszfaltoznák őket. A pályázatot a szabályok szerint a jelenlegi állapot szerinti helyreállításra lehet
azonban csak beadni, de lehet kérni majd műszaki tartalom változtatást, szándéka szerint ennek a
jóváhagyását el szeretné érni.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Zrínyi utcai ároktisztítás elkészült, véleménye szerint jó
minőségű munkát végzett a vállalkozó.
Elmondta, hogy az Arany János utcában van egy ingatlan, ahol támfalat kellene kiépíteni, mert
előbb-utóbb leomlik a part a házzal együtt. A telek és a part magántulajdonban vab, de közös
megoldást kellene találni a problémára.
Harta János képviselő:
Jogos igény volt a csapadékvízelvezetés megoldása a zrínyi utcában. Jó munkát végzett az Ökobau.
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A három hegyi utca csapadékvíz által lehordott burkolatát visszahordatta az önkormányzat. Az ott
lakók jogos érdeke, hogy jó úton járjanak.
Németh Ilona alpolgármester:
Ha elkezdnek ott aszfaltozni, akkor ebből az Arany János utcai leomló partfalból komoly probléma
lehet. A tulajdonos is felvetette a problémát.
A vis-maior pályázathoz visszatérve: az a véleménye, hogy a szakértő jó szakmai anyagot tett le. Ha
nyernének a pályázaton, akkor ezeknek az utcáknak a felújítása megoldódna.
Szatmári Kornélia polgármester:
Szavazásra tette fel az előterjesztett határozati javaslatot.
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

135/2016.(VIII.25.) Kt. határozat
VIS MAIOR TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Ádánd község belterületén az útburkolatban és a vízelvezető árkokban
bekövetkezett csapadékvíz okozta eróziós károk.
A káresemény helye: Arany János utca (463 hrsz)
Vörösmarty utca (511 hrsz)
Jókai utca (540 hrsz)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2016. év
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
2.410.784,Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
21.697.055,Források összesen
24.107.839,-

%
10 %
-%
-%
90 %
100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 24.107.839,-Ft, melynek
fedezetét az Önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az önkormányzat
tulajdonát képezi.
Az önkormányzat tulajdonát képező épületben károsodás nem keletkezett.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik,
biztosítási összeget nem igényelt.
A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanok költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
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szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatási kérelméhez
szükséges mellékletek beszerzéséről gondoskodjon, a jogszabályban előírt határidőre a kérelmet
nyújtsa be, a kérelemhez szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Közreműködik:Baumann Anita Gabriella jegyző, Czifra Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő: a dokumentáció Kincstárhoz való benyújtására benyújtására a bejelentést követő 40. napig

4. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása
Szatmári Kornélia polgármester:
A múlt ülésen a képviselő-testület úgy határozott, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázat fejlesztési céljairól,
illetve azok pontos összegéről a következő ülésen dönt. A képviselő-testület a Selyem utca
burkolatának felújítását 3 méter szélességben, mint fejlesztési célt, 15.827.375,-Ft összegben
jóváhagyta. Továbbá kérte, hogy a , hogy a húsbolt felújítására és az iskola vizesblokkjának a
felújítása (a felső folyosó burkolásával együtt) kérjünk még ajánlatot. Az ajánlatok megkérése előtt
a fejlesztési célok támogathatóságát egyeztettük a Belügyminisztériummal és azt a választ kaptuk,
hogy az iskolai vizesblokk felújítása nem sorolható be a pályázati kiírás d.) pontjában
meghatározott feladatellátási formák közé, ugyanis a pályázat csak az óvodai nevelést ellátó
épületek felújítását támogatja. A húsbolt felújítást a pályázati célok közül a munkahelyteremtésiprogramok megvalósításához gondoltuk besorolni. Ezzel kapcsolatban azt a választ kaptuk, hogy
mivel bérbe adjuk jelenleg is és ez után is bérbe kívánjuk adni a húsboltot, ezért nem latható hogyan
kapcsolódik új munkahelyek megteremtéséhez, mely a pályázati kiírás fő irányvonala, ez alapján
nem szolgálná a fejlesztési cél megfelelő megvalósítását. Mivel az ülésen a fenti fejlesztési
elképzeléseken kívül még az útfelújítás hangzott el, amiben konszenzus volt a képviselők között,
ezért a Kinizsi, Dózsa, Rákóczi utcák útburkolatának helyreállítására kértem ajánlatot. Indoklásul
felhozható: a játszótér, temető, sportpálya és a leendő bölcsőde megközelítése. A fenti összes utca
felújítása (a Selyem utcával együtt) több, mint 44 millió Ft, ezért két variációban készült el az
árajánlat. Az egyik szerint több kiegyenlítő réteget alkalmaznának, de nem tartalmazza a Kinizsi
utca játszótér előtti szakaszának az aszfaltozását. A másik szerint kevesebb kiegyenlítő réteggel
dolgoznának, de minden utca benne van.
Bene László képviselő:
A Kinizsi közt a játszótér előtt nem szabad kihagyni. A csökkentett kiegyenlítés nem probléma
véleményes szerint, mert erős alapja van azoknak az utcáknak.
Németh Ilona alpolgármester:
Az a javaslata, hogy fogadják a csökkentett kiegyenlítést tartalmazó ajánlatot és a Kinizsi utcát végig aszfaltoztassák le.
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Fehér József képviselő:
Ezzel ő is egyetért, a Kinizsi utca legyen végig megcsinálva. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy mi
lesz a húsbolttal, ha ebből a pályázatból nem nem felújítani. A falunak szüksége van egy működő
húsboltra.
Szatmári Kornélia polgármester:
Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta:

136/2016.(VIII.25.) Kt határozat
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerint kiírt az „adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására”
44.000.000,-Ft összegben a következő pályázati célokra:
Település belterületéntalálható következő önkormányzati tulajdonú utak
burkolatának felújítása:
1. DÓZSA Gy. utca
2. KINIZSI u. I. szakasz
3. KINIZSI u. II. szakasz

Hrsz:14
Hrsz: 69
Hrsz: 63

Bruttó 5.531.676,-Ft
Bruttó: 8.337.042,-Ft
Bruttó: 5.169.408,-Ft

4. RÁKÓCZI utca
5. RÁKÓCZI köz
6. SELYEM utca

Hrsz: 176
Hrsz: 181
Hrsz: 719/1, 223/1

Bruttó: 6.951.345,-Ft
Bruttó: 3.591.052,-Ft
Bruttó: 14.881.860,-Ft

----------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
Bruttó: 44.462.383,-Ft

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzatot megillető
támogatás összegét (44 millió forintot) meghaladó költségeket, vagyis a
benyújtott árajánlatok alapján 462.383,-Ft-ot saját forrásból biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza
összeállítására és benyújtására.

a

polgármestert

a

pályázat

Felelős: Szatmári Kornélia polgármester
Közreműködik:Baumann Anita Gabriella jegyző, Czifra Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő: 2016.augusztus 31.
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5. Egyebek
Harta János képviselő:
Elmondta, hogy rossz tapasztalatai vannak a sportpálya környékén és a sportöltözőben tapasztalt
sok szemét miatt.
Bene László képviselő:
A sportpálya környékén, az öltöző mögötti szemétért nem az egyesület a felelős.
Pápai László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Fiatalok járnak oda esténként, kitördelik a fákat, felmennek autóval a pályára, ott ralliznak, ott bandáznak.
Szatmári Kornélia polgármester:
Beszélt már ez ügyben az egyesület vezetőjével,a ki intézkedést ígért. A helyi rendőrnek is szóltak.
Lengyel Imre képviselő:
Nagyon rossz, borzalmas állapotban van a péli út, szinte lehetetlen rajta közlekedni, de nemcsak a
kátyúk, hanem az út melletti behajló növényzet is nehezíti a közlekedést.
Szatmári Kornélia polgármester:
Az nem önkormányzati út, hanem úgy tudja, hogy gazdasági út. A tulajdonosnak kellene rendben
tartani és felújítani. Felveszi a kapcsolatot a szomszéd önkormányzattal ezzel kapcsolatban. Összefogással, sajtónyilvánossággal talán el lehet érni valami változást.
Németh Ilona alpolgármester:
Mivel ez egy két megyét összekötő út, javasolja, hogy a megyei önkormányzattal is vegyék fel a
kapcsolatot.
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.
Baumann Anita Gabriella
jegyző

Németh Ilona képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szatmári Kornélia
polgármester

Fehér József képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

