JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. április 11-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 9 /2019. (IV.12.)
Határozatok: 55-61 /2019. (IV.11.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 11-én tartott rendes, nyílt
üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

Leiz Gábor
Gigor Éva
Olajos István
Szabó-Zádori Ivett

jegyző
pénzügyi csoportvezető
Laki-Konyha Kft. üv.
Községi Könyvtár int. vez.
Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde int. vez.
Kiskunfélegyházi tűzoltó par.
családsegítő
Eötvös Iskola Lakitelek i. vez.
jegyzőkönyv-vezető

Horváth Károly

lakiteleki lakos

Egyéb jelenlévő:

Gondi Etelka
Pap Marianna
Illésné Kissebestyén Annamária
Szabó Istvánné
Aszódiné Magyar Beáta

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselőből 6 képviselő jelen van.
Az előzetesen kiküldött napirendhez képest módosítást szeretnék javasolni:
6. sorszámmal szeretném felvenni „Medence létesítéséhez kivitelei terv készítése és építési
engedély beszerzése” tárgyú napirendi pontot,
7. sorszámmal pedig a „Lakitelek 050/37 hrsz-ú ingatlan termőföld hasznosítási megállapodás
módosítása” tárgyú napirendi pontot. A számozás a továbbiakban ennek megfelelően módosul.
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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NAPIREND:
1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről,

valamint a fizetendő térítési díjról szóló 6/2016.(II.26.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
Előadó: Kiss Anita polgármester
3. Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában

végzett munkáról
Előadó: Kiss Anita polgármester
4. Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában

végzett munkáról
Előadó: Kiss Anita polgármester
5. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi

tevékenységéről
Előadó: Kiss Anita polgármester
6. Medence létesítéséhez kivitelei terv készítése és építési engedély beszerzése

Előadó: Kiss Anita polgármester
7. Lakitelek 050/37 hrsz-ú ingatlan termőföld hasznosítási megállapodás módosítása

Előadó: Kiss Anita polgármester
8. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS
9. A Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető

– magasabb vezető - beosztására benyújtott pályázat véleményezése
Előadó: Kiss Anita polgármester
Kiss Anita polgármester: Tekintettel a jelen lévő vendégeinkre, javaslom az 5. napirendi pont
előre vételét. Ezt követően szünetet rendelnék el és a zárt ülés keretében megtárgyalnánk az
erre vonatkozó napirendi pontot, majd folytatnánk a nyílt ülést. Aki ehhez hozzájárul, kérem,
kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul a
napirendi pontok módosított sorrendű tárgyalásához.

5. NAPIREND -

Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kiegészítés a beszámolóhoz a Tűzoltó-parancsnokság
részéről?
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Leiz Gábor, kiskunfélegyházi tűzoltóparancsnok: A tavalyelőttihez képest 30%-kal csökkent
a vonulások száma beleértve a tűzeseteket és a baleseti mentéseket is. Nem tudok beszámolni
Lakiteleket érintő nagy eseményről, azonban kigyűjtöttem néhány adatot, mely a beszámolóba
nem került bele: 57 káresemény érintette Lakiteleket 2018-ban, ebből 53-szor a tiszakécskeiek
oldották meg a problémát, mi pedig mindössze 4-szer jártunk erre. Természetesen figyelemmel
kísérjük a tűzoltói tevékenységet, és ha kell, akkor jövünk és segítünk. Nagymértékű
fejlesztések vannak folyamatban a tűzoltóságunkat illetően, egyre több új járművet kapunk,
melyekkel egyre professzionálisabb munkát tudunk végezni. Ebben az évben egy 10m3-es
vízszállító érkezik, illetve a tavalyi év végén egy erdőtüzes konténerszállító került beállításra.
Ha van esetleg kérdés, szívesen válaszolok.
Mihalik Tibor képviselő: Az erdőtüzek, avartüzek szaporodtak-e az idén az Ön meglátása
szerint?
Leiz Gábor, kiskunfélegyházi tűzoltóparancsnok: Nem veszem észre, hogy növekedne
tűzesetek száma. Az emberek egyre inkább tisztában vannak a szabályokkal, egyre többen
jelentik be és kérnek engedélyt az égetésre, így szankcióra is kevesebbszer kerül sor.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Szeretnék kezdeményezni egy megbeszélést a
Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltóság, a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,
a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Lakitelek Önkormányzata között, hogy tisztázzunk
néhány dolgot, ami esetleg problémaként merül fel a településünkön.
Leiz Gábor, kiskunfélegyházi tűzoltóparancsnok: Egyeztessünk időpontot, részünkről semmi
akadálya nincs.
Bende László képviselő: Köszönöm a beszámoló kiegészítését! A beszámolóból kiderül, hogy
a Bugaci ÖTE 3 káresethez vonult, a Lakiteleki ÖTE pedig 39-hez. Ezt a különbséget mi
okozza? Ennyire veszélyeztetett részen vagyunk, vagy a bugaciak nem vonultak ki minden
esethez? A másik kérdésem, hogy van-e valami speciális felkészülés az Önök részéről arra
vonatkozóan, hogy az új 44-es út miatt nagyobb lesz a kockázat?
Leiz Gábor, kiskunfélegyházi tűzoltóparancsnok: Az első kérdésre kitérve éppen a 44-es
főút jelenti a különbséget, hiszen nagyon megemeli a kockázatot. Bugacon nagyon nagy a
homok, azonban van erdő is és káresetek nagyjából erre korlátozódnak. Műszaki mentésre
nem nagyon megyünk és a viharkár se jellemző. Emellett Bugacon az önkéntes tűzoltó
egyesületi tagok jóval kevesebben vannak, mint Lakiteleken. A lakitelekiek nagyon aktívak,
riasztás esetén nagy számmal vonulnak és lehet rájuk számítani. A 44-es út fejlődésével
kapcsolatban nincs szükségünk külön felkészülésre, mert mi ehhez messze vagyunk, így
elsősorban a Lakiteleki ÖTE és a Tiszakécskei Tűzoltóság vonul, ezen felül vagy a Kecskeméti
Hivatásos Tűzoltóság, vagy a Kiskunfélegyházi Tűzoltóság, attól függően, hogy ki van
közelebb.
Bende László képviselő: Ez egy olyan szakma, melyet hivatásszerűen kell végezni és jobb
lenne, ha egy szervezet, teszem azt a Tiszakécskei Tűzoltóság intézné ezt a feladatot. Eddig
elvoltunk, de ha itt lezúdul a nagy forgalom, az veszélyes lesz.
Leiz Gábor, kiskunfélegyházi tűzoltóparancsnok: A Tiszakécskei Tűzoltóság bár nem
hivatásos, de a felszerelésük és a tudásuk maximálisan alkalmas arra, hogy beavatkozzanak,
mi pedig maximálisan bízunk abban, hogy professzionális munkát végeznek. A Lakiteleki
Önkéntes Tűzoltó Egyesület a segítségével kiegészíti ezt a munkát és azért is örülünk, mert
több káresemény esetén be tudnak avatkozni. Értem a kérdés lényegét. Ha van egy bonyolult
baleset a 44-esen, akkor ezt nem a Lakiteleki ÖTE fogja megoldani ez teljesen nyilvánvaló. Ők
egyedül nem is fejezhetnek be egy káreseményt, csak hivatásos szerv. Azonban amíg a
hivatásos erők meg nem érkeznek, addig is jó, ha ők tudnak csinálni valamit az állampolgárok
érdekében.
-4-

Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra bocsájtom a
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2019. (IV.11.) határozata
Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
- Irattár

Kiss Anita polgármester: Szünetet rendelek el.
/Szünet következett/
Kiss Anita polgármester: Szünet után folytatódik a képviselő-testületi ülés nyílt része.

1. NAPIREND -

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról,
annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról
szóló 6/2016.(II.26.) számú rendelet módosításáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.
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6

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjról szóló 6/2016.(II.26.) számú rendelet módosításáról
1.§

A rendelet 6/A. § (5) bekezdés b.) pontja módosul az alábbiak szerint:
b.) A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik – fogyatékos gyermek az ötödik
– életévének betöltéséig, speciális esetben azon év december 31-ig vehető fel,
amelyben a gyermek a harmadik – fogyatékos gyermek az ötödik – életévét betölti.

2.§

Ezen önkormányzati rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba, majd azt követően hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. április 11.

Kiss Anita sk.
polgármester

2. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek
intézésének
és
a
kötelezően
közzéteendő
nyilvánosságra hozatalának szabályzata

adatok

/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Megkérem Jegyző asszonyt, hogy szóban egészítse ki az
előterjesztést.
Gondi Etelka jegyző: Ennek a szabályzatnak 2012. óta meg kell lennie, azonban 2014-ben az
akkori képviselő-testület hatályon kívül helyezte a Ptk. egy ide vonatkozó paragrafusa miatt. A
jogszabályhelyet időközben hatályon kívül helyezték és a törvényi előírásnak megfelelően ezt a
szabályzatot pótoljuk most. Mivel közfeladatot ellátó szervezettel bármilyen más gazdasági
társaság köt szerződést, az nyilvános, így a honlapon minden szerződés megtalálható.
Bende László képviselő: Látható, hogy próbálja a Képviselő-testület az átláthatóságot
képviselni. Szerencsére ezt a magasabb jogszabályok is segítik.
Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2019. (IV.11.) határozata
A Lakiteleki Önkormányzat és a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – a közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozataláról szóló szabályzat jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Lakiteleki Önkormányzat és a Lakiteleki Polgármesteri
Hivatal – a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról szóló szabályzatot
jóváhagyja.

3. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Jegyző
- Festő-Hegedűs Gyuláné
- Pap Marianna pénzügyi csoportvezető
- Önkormányzat és Hivatal valamennyi dolgozója
- Irattár

Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2019. (IV.11.) határozata
Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Kiss Anita polgármester, mint a Tisza menti Köznevelési és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának tagja által készített 2018. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Irattár

4. NAPIREND -

Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Egy igen komoly anyagot kaptunk, ismét. Szeretném megkérdezni
Gigor Éva családsegítőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?
Gigor Éva családsegítő: Nem, köszönöm!
Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás a Képviselő társak részéről? Ha nincs,
akkor én szeretném kihasználni a nyilvánosságot, hogy Évát megdicsérjem, és a munkáját
megköszönjem, ugyanis azt gondolom, hogy kiemelkedő munkát végez. Ezt nem csak mi
gondoljuk így, hanem minden olyan hatóság, akivel együtt dolgozik. A mai világban, amikor
nagyon nehéz olyan becsületes és tisztességgel dolgozó embert találni, mint Éva, ez külön
tiszteletet érdemel. Nagyon nehéz a feladat, és nagyon sok esetben munkaidőn kívül, akár
hétvégén is dolgoznia kell, de ezt egyetlen rossz szó nélkül teszi. Szavazásra bocsájtom a
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2019. (IV.11.) határozata
Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában, a 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzat Társulás
- Gigor Éva családsegítő
- Irattár
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6. NAPIREND -

Medence létesítéséhez kivitelei terv készítése és építési
engedély beszerzése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen elmondtam, hogy a célul kitűzött irányelvnek egy
újabb pontjához érkeztünk, amely településünk fejlesztése. A medence építésével kapcsolatban
hosszadalmasabb az előkészítő munka. A tavalyi évben elkészült a látványterv. Egy olyan újfajta
technológiával épülne, melyből az országban nagyon kevés van. Környezetbe illő medencéről
van szó, figyelembe véve a Tősfürdőbe látogatók szokásait, igényeit. Ha ez megépül, mindenki
megelégedésére fog szolgálni. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2019. (IV.11.) határozata
Medence létesítéséhez kivitelei terv készítése és építési engedély beszerzése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tősfürdő területén építendő, új
medence építéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítését és az építéshez
szükséges engedélyek beszerzését.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Anita polgármestert,
hogy a terveket elkészíttesse és az építéshez szükséges engedélyeket beszerezze. A
beszerzési eljárást lefolytassa és a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést
megkösse.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

7. NAPIREND -

- Beruházási csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Lakitelek 050/37 hrsz-ú ingatlan termőföld hasznosítási
megállapodás módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Az előterjesztés részletesen és egyértelműen tartalmazza, hogy
miről van szó. Szeretném megköszönni, hogy megkaptuk ezt a területet, különösen azért, mert
amikor ez az önzetlen felajánlás megtörtént, sok támadásnak volt kitéve a Képviselő úr
családja. A közhangulatban az a hír járta, hogy az Önkormányzat sok millió Ft-ért megveszi ezt
a területet. Ez nem volt igaz. Szükséghelyzetben voltunk, mivel egy pályázatnak meg kellett
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felelni, azonban nem volt arra alkalmas területünk, így ezt a területet ingyenes használatra
megkaptunk. Utólag is nagyon szépen köszönjük! Van-e kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet.
Kiss Anita polgármester: Köszönöm! Először szavazásra bocsájtom, hogy Csikós Mihály
képviselő szavazhasson az őt személyesen érintő napirendi pontban.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
hozzájárult ahhoz, hogy Csikós Mihály képviselő szavazhasson az őt személyesen érintő
napirendi pontban.
Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2019. (IV.11.) határozata
Lakitelek 050/37 hrsz-ú ingatlan termőföld hasznosítási megállapodás módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület támogatja a 050/37 hrsz-ú ingatlanra kötött termőföld-hasznosítási
szerződés módosítását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.

8. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Beruházási csoport
- Földhivatal
- Irattár

Egyéb ügyek

Kiss Anita polgármester: Van-e egyéb ügyek napirendi ponton belül hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Bizottsági ülésen megköszöntem az Óvoda és a Könyvtár
intézményvezetőinek, hogy meghívtak bennünket a rendezvényeikre. A tegnapi költészet napi
rendezvényt nagyon méltónak ítéltem meg. Köszönöm a kifejtett munkát! Tisztában vagyok
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azzal, hogy egy ilyen rendezvény milyen munkával jár. Szakmai szemmel néztem a programot,
de hibát nem találtam benne, léleküdítő volt hallgatni. Mindenkinek köszönöm!
Csikós Mihály képviselő: A Bocskai utca útépítési engedélye megvan, bízom benne, hogy
ennek az építésére is sor kerülhet ebben az évben. Rendelkezésre áll az engedély, bár még
nem jogerős, de az építkezéshez a feltételek adottak lesznek.
A külterületi útépítéssel kapcsolatban annyit, hogy mind az 5 érintett dűlőút ki van takarítva.
Többen megkerestek, hogy a kivitelezés ezen szakasza, már önmagában nagyon jó, mivel a
összeszűkült út most már 5-6 méter széles, nincsenek belógó ágak, veszélyes tuskók és
elkezdődött a profilozás, kövezés. Igyekszünk a kivitelezéssel a lehető legkevesebb gondot
okozni, de van, aki nehezen fogadja el, hogy 100 métert jobbra, vagy balra kerülnie kell. Én
magam végeztem el minden ingatlan állapotfelmérését, elkerülve a későbbi vitákat, hogy
bárkinek az otthonában is kárt tettünk volna. A kivitelező és a kivitelezést végző munkások
túlsúlyos járművel nem közlekedhetnek, a henger vibro funkcióját nem használhatják és
ezeknek a kéréseknek eleget is tesznek.
Kerékpárút fronton a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a műszaki tartalom módosítását, így
a nyár folyamán megkezdődhet a kivitelezés oly módon, hogy a Tősfürdőig, sőt a Zalán utca
végéig becsatlakozhat a kerékpárút.
Az Egészségház is révbe érni látszik. Kialakult egy olyan műszaki tartalom, mely a pályázat
megvalósítását is lehetővé teszi, a betegellátást is maradéktalanul kiszolgálja és mindezt egy
felelős gazdálkodás mellett tudjuk véghezvinni. Nem lesz kisebb az épület, de teljesen megújul
mind energetikailag, hőszigetelésben, homlokzatban, burkolatokban, emellett az egész
akadálymentesítésre kerül. Rendben tesszük a közműveket is.
Elindult a Gondozási Központ bővítésének engedélyeztetése is, elkészültek a tervek. Igyekezni
fogok, hogy október 1-re, az Idősek Napjára ez megvalósuljon.
Dékány Zoltánné képviselő: Még egy jó hír: a Széchenyi körúton keletkezett gödrök a jövő
héten javításra kerülnek, így rendben lesznek az utak is.
Csikós Mihály képviselő: Dicséretes, hogy ezt ráadásul házon belül meg tudjuk oldani. Amit
még mondani szerettem volna, hogy a Böckl-kastély tulajdonosával sikerült olyan
megállapodást kötni, hogy a terület szélében kialakítunk egy 3 méter széles gyalogoskerékpáros ösvényt, így akár az állandó lakosok, akár az üdülősök át tudnak járni.
Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, a Képviselő-testület
nyílt ülését bezárom.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző
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