
Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. május 28-án tartott nyílt 
üléséről. 
 
Jelen voltak:  
  Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
  Határné Bottyán Erika képviselő 
  Lukács Istvánné alpolgármester 
  Puskásné Halál Ágnes képviselő 
  Tóth Péter képviselő 
  Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő  
  

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  
 

Gyömbér Ferencné jegyző 
Csurka Zoltánné óvodavezető 
Pintér Lászlóné intézményvezető 
Pöszmet Zsolt intézményvezető 
Bernáth Ildikó iskola igazgató 
Gyömbér Ferenc Falufejlesztő Kft. ügyvezetője 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető  
 

 
 
 
 
Lukács Istvánné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen 
megjelenteket. Elmondta, Gémes László polgármester megyei közgyűlésen van 
Szegeden, így az ülésen nem tud megjelenni, Határné Bottyán Erika képviselő jelezte, 
hogy később érkezik.  
 
Megállapította, hogy 5 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testületi ülés 
határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török 
Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére Döbrőssyné dr. Seres Ilona és Tóth Péter 
képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
55/2015. (V.28.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.  



 2 

 
 

Határozat  
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Döbrőssyné dr. Seres Ilona és Tóth 
Péter képviselőt bízta meg.  
 
 

Lukács Istvánné alpolgármester ismertette a napirendi pontokat (meghívó 1. sz. 
melléklet) és kérte annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
56/2015. (V.28.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  
 

NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY 
 

1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés   Lukács Istvánné 
       között történt eseményekről, fontosabb  alpolgármester 
       intézkedésekről 

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ Beszámoló a Kurca-parti Óvoda 2014. évi  Csurka Zoltánné 
      munkájáról      óvodavezető 

 

 

2.) Tájékoztató a Szegvári Forray Máté   Bernáth Ildikó 
     Általános Iskola 2014. évi munkájáról   igazgató  
 
3./ Beszámoló a Szegvári Egyesített    Pintér Lászlóné 
      Egészségügyi és Szociális Intézmény 2014.  intézményvezető 
      évi munkájáról 
          
 
4./ Egyéb előterjesztések 
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NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK 

 
 

A POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT 
ESEMÉNYEKRŐL, A FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL 

 
 
Lukács Istvánné alpolgármester ismertette a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót (2. sz. melléklet).  
 
Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt. 
 
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
57/2015. (V.28.) KT. 
 
Tárgy: A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb 
eseményeiről.   
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés 
közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri 
tájékoztatót tudomásul vette.   
 
 
 

1./ Napirend 
 

BESZÁMOLÓ A KURCA-PARTI ÓVODA 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 
Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Kurca-parti Óvoda 2014. évi 
munkájáról szóló beszámolót (3. sz. melléklet. Megkérdezte Csurka Zoltánné 
óvodavezetőt, van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban? 
 
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, az írásos beszámolóhoz nincs kiegészítése. 
 
Lukács Istvánné alpolgármester átadta a szót az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság elnökének. 
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dr. Vigh-Molnár Henriett elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta a Kurca-parti Óvoda 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 
A bizottság nevében köszönetét fejezte ki az óvodavezetőnek és az intézmény 
valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájáért. A bizottság a beszámolót 
elfogadásra javasolta. 
 
A képviselő-testület részéről kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
Lukács Istvánné alpolgármester megköszönte az intézményvezető és az óvodai 
dolgozók egész éves munkáját. Felkérte Csurka Zoltánné óvodavezetőt, tolmácsolja  
munkatársai részére a képviselő-testület köszönetét. 
Kérte, aki a Kurca-parti Óvoda 2014. évi munkájáról szóló beszámolót az írásos 
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
58/2015. (V.28.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a Kurca-parti Óvoda 2014. évi munkájáról. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-
parti Óvoda beszámolójával és működésével kapcsolatban az alábbi 
döntéseket hozta: 
 
1./ A Kurca-parti Óvoda beszámolóját elfogadja.  Elismerését és 
köszönetét fejezi ki az intézményben folyó magas színvonalú oktató-
nevelő munkáért. 
 
2./ A  nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC.  törvény 83. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján az intézmény heti nyitvatartási idejét az 
alábbiak szerint határozza meg: 

hétfőtől- péntekig minden nap 6,30 – 17,00 óráig tart nyitva. 
  éves szinten zárva tart: július 1-31. napjáig. 

 
3./  A  nemzeti köznevelésről szóló  tv. 83. § (2) bekezdés d. pontja 
alapján az óvodai csoportok számát a 2015/2016-os nevelési évre  6 
csoportban határozza meg. 
 
4./ Alkalmazotti létszámot 2015. szeptember 1. napjától: 
 13 fő főfoglalkozású pedagógussal, 
 16 fő főfoglalkozású egyéb alkalmazottal 
 Összesen: 29 fővel határozza meg. 
 



 5 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető,  Csurka Zoltánné 
óvodavezető 

2./ Napirend 
 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEGVÁRI FORRAY MÁTÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 
 
Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatóját (4. sz. 
melléklet). Megkérdezte Bernáth Ildikó igazgatót, van-e kiegészítése az anyaggal 
kapcsolatban?  
 
Bernáth Ildikó igazgató megköszönte a képviselő-testületi ülésre szóló meghívást. 
Elmondta, nem tekinti teljesen lezártnak az iskola munkájáról szóló tájékoztatót, 
hiszen most készülnek az éves zárással, valamint egy nagyobb volumenű pályázaton 
is dolgoznak. Elmondta, az anyagban nem tért ki a diák önkormányzat sokrétű 
munkájára. Rendszeresen segítik a diákokat, a rendezvények szervezésében is részt 
vesznek. Elindult az iskolában az életpálya modell. Tájékoztatásul elmondta, hogy 
jelenleg az iskolában egy fő mesterpedagógusi fokozattal rendelkező pedagógus, 1 
főnek megtörtént a minősítése, 1 főnek a minősítése folyamatban van. Őszre 
várhatóan még 3 fő pedagógust fognak minősíteni. Ezen kívül 8 fő jelezte, hogy 
elkészíti a portfoliót és szeretné a minősítést elvégezni. Elmondta, nehéz volt az év, 
nagyon sokat dolgoznak az iskolában. Megelégedetten látja, hogy munkatársai 
mindent megtesznek azért, hogy a magas szintű pedagógiai kultúra minél 
megalapozottabb legyen az iskolában. 
 
Lukács Istvánné alpolgármester megköszönte Bernáth Ildikó igazgatónak a szóbeli 
kiegészítést. Megkérdezte, van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban?  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 20 tanuló zeneművészeti oktatásban 
vesz részt, illetve szakkör keretében működik a furulyaoktatás. A kettő ugyanazt 
jelenti? A furulyán kívül van-e más zeneművészeti oktatás?  
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, az alapfokú művészeti iskolában hivatalosan 
furulya oktatás nincs. Az iskolában egy pedagógiai asszisztens önszorgalomból 
működteti a furulya szakkört, de ennek nincs köze az alapfokú művészeti iskolához.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, az alapfokú művészeti képzés 
miben nyilvánul meg?  
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, az alapfokú művészeti képzés szintetizátoron 
történő tanításból áll. 2015. évtől bekapcsolódott a zongora és néptánc oktatás.  
 
Több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.  
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Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
59/2015. (V.28.) KT. 
 
Tárgy: Tájékoztató a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2014. évi munkájáról.  

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2014. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
Megköszönte az intézményben folyó munkát, a tájékoztató 
elkészítését. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó 
igazgató 

 
 
 
 

3./ Napirend 
 

BESZÁMOLÓ A SZEGVÁRI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNY 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 
 
Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény 2014. évi munkájáról szóló beszámolót (5. sz. melléklet). 
Megkérdezte Pintér Lászlóné intézményvezetőt, van-e kiegészítése az anyaggal 
kapcsolatban?  
 
Pintér Lászlóné intézményvezető elmondta, az írásos beszámolót nem kívánja 
kiegészíteni.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy győzi az intézmény a 
kerékpáros ételkiszállítást? Hányan végzik ezt a tevékenységet?  
 
Pintér Lászlóné intézményvezető elmondta, beszámolója a 2014. évről szól. Akkor 
még a szolgáltató gépkocsijával hordták az ebédet. Azokhoz a személyekhez mentek 
kerékpárral, akik más szolgáltatást is igényeltek. Ez akkor kb. 3 főt jelentett. 2015. 
januártól kerékpárral hordják az ebédet. Hozzátette, közmunkások nélkül ezt nem 
tudják megoldani.  
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, az intézménynek nagyon sok 
feladatot el kell látnia. Nagyon igényesnek tartja a beszámolót.  
 
 
Lukács Istvánné alpolgármester felkérte dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnököt, 
ismertesse bizottsága javaslatát. 
 
dr. Vigh-Molnár Henriett elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
2014. évi munkájáról szóló beszámolót. A bizottság köszönetét fejezi ki az 
intézményvezetőnek és az intézményben dolgozóknak lelkiismeretes munkájáért. A 
beszámolót a bizottság elfogadásra javasolta.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester megköszönte Pintér Lászlónénak az intézmény 
egész éves munkáját. Megkérte, adja át munkatársainak a képviselő-testület 
köszönetét.  
 
 
Kérte, aki a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2014. évi 
munkájáról szóló beszámolót az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
60/2015. (V.28.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2014. 
évi munkájáról.  

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári 

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta.  
Köszönetét fejezte ki az intézményben folyó magas színvonalú  
munkáért.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Pintér Lászlóné 
intézményvezető. 
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4./ Napirend 
 

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 
 
 
Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola működtetési feladatainak ellátására vonatkozó írásos 
anyagot (6. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyző asszonynak.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző ismertette a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola működtetési feladatainak ellátására vonatkozó írásos előterjesztést.  
Elmondta, 2013. január 1-jétől, az óvoda kivételével az állam gondoskodik a 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az önkormányzat korábban számítást végzett 
a működtetés összegére vonatkozóan. Akkor még lényegesen nagyobb létszámmal 
dolgozott a technikai személyzet és a napelemes rendszer sem működött, amely a 
rezsiköltségeket némileg csökkenti. Előttünk álló feladat a szennyvízhálózatra 
történő csatlakozás. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
A támogatás összegének ismeretében fog a képviselő-testület dönteni arról, hogy 
tudja-e vállalni az iskola működtetését.  
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta az iskola a szegvári embereké. Kérte a képviselő-
testületet, tekintse szívügyének az iskolát.  
A KLIK pár éves működése alatt bebizonyította, hogy az iskola működtetését a 
legminimálisabb szinten sem tudja megoldani. Vannak olyan tantermek, ahol alig 
égnek a villanyok, hullik a plafonról a vakolat, nagyon rossz állapotban vannak a 
nyílászárók. Hozzátette, az elvándorlásnak egyik okozója az lesz, hogy nem 
megfelelő körülmények között tanulnak a gyerekek. Az épület nagyon régi, nagyon 
rossz állapotban van. Kérte a képviselő-testületet, ezt tartsa szem előtt.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, egyösszegben közlik le a 
támogatás összegét?  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, egyösszegben közlik a támogatás mértékét. Az 
önkormányzatnak adatszolgáltatást kellett nyújtania a számításokhoz. Hangsúlyozta, 
a képviselő-testület mindig is szívügyének tekintette az általános iskolát. Törvényi  
változással az általános iskolák állami fenntartásba kerültek. Látni kell, hogy 
megváltozott a költségvetés szerkezete. Általános iskolai oktatásra az önkormányzat  
támogatást nem kap. Szociális területre, a közművelődésre, az óvodára kapunk 
támogatást, de az sem elég. A szűkös lehetőségek mellett azon lesz a képviselő-
testület, hogy ésszerű és mindenki számára megfelelő döntést hozzon.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, korábban voltak olyan iskolák, akik 
pályáztak iskola felújításra. Várható-e, hogy a későbbiekben lesz erre lehetőség? 
 
Tóth Péter képviselő elmondta, tudja, hogy idén már lesz kiírva iskola felújítására 
pályázat. Elmondta, csatlakozik az iskola igazgató által elmondottakhoz. Tény, hogy 
az iskola épülete nagyon rossz állapotban van. Mindenki azt gondolta, amikor a 
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KLIK átvette az iskolát, hogy minden meg fog változni. Ezzel szemben olyan 
hiányosságok vannak, amely korábban nem volt tapasztalható. Elvándorlás most is 
van az iskolánál. Kérdéses, hogy pályázat benyújtásakor hogyan tudja az 
önkormányzat az önerőt biztosítani.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, az iskola épülete felújításra szorul.  
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, el kell gondolkodni azon, hogy mi fog történni, 
ha történetesen az ÁNTSZ életveszélyessé nyilvánítja az épületet?  
 
Több hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola működtetési feladatainak ellátására vonatkozó határozati 
javaslatot az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
61/2015. (V.28.) KT. 
 
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetési 
feladatainak ellátása. 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
működtetési feladatainak ellátása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
kinyilvánítja, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC.  
törvény  74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját 
tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény (Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola) feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mentesítési 
kérelem, a jelen határozat 1. sz. mellékelte szerinti szándéknyilatkozat, 
valamint a szükséges adatlapok aláírásával. 

 

Felelős: Gémes László polgármester 

Határidő: 2015. június 12. 
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető. 

 

 

        1. sz. melléklet 

 

Szándéknyilatkozat 

3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján 

          

          

Szegvár Nagyközség Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az 
Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére 
álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló ¦ az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ¦ ingó és ingatlan vagyon működtetését nem 
képes vállalni. 

          

          

          

Kelt:         

          

    P.H.   

          

  jegyző     polgármester 

          

 

 
 
 
 
Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette az Önkormányzati rendelet az avar és 
a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló írásos anyagot (7. sz. melléklet). 
Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyző asszonynak. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az április 23-i képviselő-testületi ülésen 
vetődött fel a kerti hulladék és az avar égetésére történő rendelet megalkotásának 
igénye. Erre vonatkozóan elkészítette a rendelet-tervezetet. Kérte a képviselő-
testületet, mondják el véleményüket az anyaggal kapcsolatban.  
 
Kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki Az avar és kerti hulladék nyílt téri 
égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az írásos 
előterjesztés alapján elfogadásra javasolja, kézfeltartással jelezze.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el 
 

8/2015. (V.28.) Önkormányzati rendelete 
 

az 
 

avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének szabályairól 
 
 
A rendeletalkotásban 5 fő vett részt.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester megkérdezte, van-e valakinek egyéb szóbeli 
előterjesztése, kérdése? 
 
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megkérdezte, hogy a Kurca-parti Óvodánál 
mikor kerül sor a szennyvízcsatorna hálózat csatlakoztatására?  
 
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, a szennyvízcsatorna hálózat rákötésére a 
nyári szünetben kerül sor, július 1-je után, a szükséges engedélyek beszerzése 
megtörtént.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, a lakosságot érdekelné, mennyibe került a 
településen a csatornázás? 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, addig, amíg a projekt nincs lezárva, nem lehet 
megmondani az összeget. Jövőre mindenkinek lejár a lakáskassza szerződése.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, a polgármesteri kabinet munkatársai 
kigyűjtötték és kiértesítették azokat a személyeket, akik még nem fizették meg a 
hozzájárulást.  
 
Határné Bottyán Erika képviselő az ülésre megérkezett, így a képviselők száma 6 fő. 
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, mikor kerül sor az utak aszfaltozására? 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, aszfaltozott egy cég. A Köztársaság utca elejét 
már felújították. Több helyen végeztek felújítást.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, lakossági kérést tolmácsol. Megkérdezte, hová 
használták fel a régi tekepályán lévő térburkolót? 
 
Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, egy részét az óvodánál és iskolánál 
használták fel, másik részét a Vangel telepen tárolják. 
 
Tóth Péter képviselő elmondta, lakosok fordultak hozzá egy kéréssel. A volt 
kendergyár belső portáján lévő lakóházakban 5 család lakik. Amíg a kendergyár 
üzemelt, rajtuk keresztül kapták a villanyáramot, vizet. A kendergyár tulajdonosa azt 
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szeretné, ha a lakóházak külön vezetéket építenének ki és nem kapcsolódnának a 
gyárhoz. A lakók azt mondták, hogy júliusban elzárják a vízvezetéket is. Ártézi vizük 
nincs, az ivóvizet a porta melletti vezetékből nyerik. Az önkormányzattól felszólítást 
kaptak a csatorna bekötésére. Megkérdezte, ki lehetne-e építeni oda vízvezetéket?  
 
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, a kendergyári lakásoknál kis 
háziátemelővel lesz megoldva a szennyvízbekötés. Az Alföldvíz Zrt kiépíti ott az 
ivóvízvezetéket is.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, van-e arra lehetőség, hogy a 
Hunyadi J. u. és Rozmaring u. csatlakozásánál a vízelvezető árok kitisztítása után az 
árkot betonlapokkal kirakják? Lakossági kérés, hogy idén még tartsanak egy 
közmeghallgatást. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, közmeghallgatást a képviselő-testületnek egy 
évben egyet kötelező tartani, ez már megvolt. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy 
még egyet tart, lehetséges, vagy  falugyűlés is tartható.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megmutatott egy színes szórólapot, melyen az 
áll, hogy szombati napon a piactéren árusítás lesz. A képviselő-testület előző ülésén 
elfogadott egy új piac működéséről szóló rendeletet. Úgy látja, hogy a rendelet nincs 
betartva. Erre záros határidőn belül megoldást kell találni.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, nem látta a szórólapot, az árus nem telefonált 
az önkormányzathoz, nem kért engedélyt az árusításhoz. A piac nyitvatartása ki van 
táblázva.  
 
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, mivel az árus nem kért engedélyt az 
árusításra, akkor őt az említett szombati napon meg kell büntetni. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, nincs olyan munkatárs, akit  munkaszüneti 
napokon kiküldhetne  a piacra, mert nincs sem közterület felügyelő, sem 
piacfelügyelő alkalmazva.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő azt mondta, az üzemeltetőtől valakit ki lehet 
küldeni. Hozzátette, a piacon nincs rend. 
 
Tóth Péter képviselő elmondta, a piac rendeletet be kell tarttatni.  
 
Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, a vállalkozók azzal támadják, hogy a 
képviselő-testület miért nem tud olyan rendeletet hozni, hogy egy héten egy napon 
legyen csak piac. Látja, hogy mindig más árusok vannak a piacon, a lakosságnak 
igénye van az ott árult portékákra, nem mindenki tud vidékre elmenni piacra. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, minden árusnak szóltak, hogy megváltozott a 
piac nyitva tartása. Úgy gondolja, a nyitva tartás be is van tartva.  
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Puskásné Halál Ágnes képviselő kérte, hogy háza faláról szereljék le az időmérő 
órát. Elmondta, a képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor felvetette, hogy a 
civil szervezetek az év második felében esetleg kaphatnak támogatást.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 
ülésezni kell a testületnek. A rendkívüli ülésre előkészíti az anyagot. 
 
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, minden képviselőt szeretettel vár a nyári 
rendezvényekre. Július 25-én kerül megrendezésre a Tófesztivál, a falunapok 
időpontja pedig augusztus 20.   
 
Egyéb előterjesztés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület személyt érintő ügyek tárgyalását zárt ülés keretében folytatja. 
  
 

Kmft. 
 

 
Lukács Istvánné          Gyömbér Ferencné  
alpolgármester                   jegyző  
 
 
 
             

Döbrőssyné dr. Seres Ilona   Tóth Péter 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


