JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. június 13-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 15-16 /2019. (VI.14.)
Határozatok: 88-91 /2019. (VI.13.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 13-án tartott rendes, nyílt
üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
pénzügyi csoportvezető
Községi Könyvtár int. vez.
Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde int. vez.
aljegyző, jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Szabó Istvánné
Aszódiné Magyar Beáta
Szabó-Zádori Ivett

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésen!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen
van.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. Lakitelek

Önkormányzatának 2019.
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

évi

költségvetéséről

szóló

2/2019.(II.15.)

2. Rendeletalkotás 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: Kiss Anita polgármester
3. Gondozási Központ bővítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása

Előadó: Kiss Anita polgármester
4. Lakitelek 0170, 0152, 356, 0173, 372 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogi rendezése

Előadó: Kiss Anita polgármester
5. Hozzájárulás árvízvédelmi töltés átadásához

Előadó: Kiss Anita polgármester
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6. A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve

Előadó: Kiss Anita polgármester
7. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
8. Lakitelek

Önkormányzat tulajdonában
meghozatala
Előadó: Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

lévő

lakások

pályáztatását

lezáró

döntés

Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen módosításról van szó.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

7

igen szavazattal,

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosítása

ellenszavazat

szóló

és

2/2019.(II.15.)

1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 10. § helyébe az alábbi szöveg lép:
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
10. §
/1/ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja
meg:
Önkormányzat
Közösségi tér
Településüzemeltetés
Védőnői szolgálat
Önkormányzat egyéb város
Kemping
Kemping /4 hó/
Polgármesteri Hivatal
Községi Könyvtár
Gondozási Központ

26,00 fő
2,00 fő
11,00 fő
2,00 fő
8,00 fő
1,00 fő
2,00 fő
17,00 fő
3,00 fő
17,00 fő
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Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

38,50 fő

Összesen:
közfoglalkoztatottak éves létszáma
MINDÖSSZESEN:

101,50 fő
10,00 fő
111,50 fő

2. §
Ezen rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. június 13.

Kiss Anita sk.
polgármester

2. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

Rendeletalkotás 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Évek óta gyakorlattá vált az igazgatási szünet elrendelése, hiszen a
dolgozóknak is ki kell adni a szabadságokat. Természetesen ügyelet van az igazgatási szünet
ideje alatt és az anyakönyvi ügyek ellátása is biztosított. Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.

7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. - 15. §-ában foglaltak figyelembevételével, a
következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott
valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóra terjed ki.
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2. §
(1) A Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet
a) a nyári időszakban 2019. július 15. napjától 2019. augusztus 16. napjáig,
b) a téli időszakban 2019. december 16. napjától 2019. december 31. napjáig tart.
(2) Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart.
(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal szerdán 08.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
3. §
A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. január 1. napján hatályát
veszti.

Lakitelek, 2019. június 13.

Kiss Anita sk.
polgármester

3. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

Gondozási Központ bővítéséhez kapcsolódó közbeszerzési
eljárás lefolytatása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Hosszú előkészítő munka előzte meg, hogy idáig eljutottunk. A
Magyari hagyatékból tervezzük a költségek nagy részének fedezését. 6 férőhellyel fog bővülni a
Gondozási Központ, melyre nagyon nagy igény van. Az elsődleges cél az volt, hogy
gazdaságossá tegyük a működést. A jelenlegi részt is lehetne tetszetősebbé, továbbá
használhatóbbá tenni, de ez majd egy következő ütemnek lenne része. Ha a közbeszerzés
kiírásra kerül, az érvényes ajánlattevővel meg is tudjuk kötni a szerződést és még az idén
nyáron elkezdeni a munkálatokat. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a tervet,
látványtervet, ehhez kérném a Képviselő-testület hozzájárulását. Van-e kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Nem 6, hanem 8 férőhellyel bővül a Gondozási Központ.
Kiss Anita polgármester: Az új részben 8 férőhely lesz, de ahhoz, hogy át tudjunk menni ebbe
az új részbe, 2 férőhelyet meg kell szüntetni.
Csikós Mihály képviselő: Bruttó 8, nettó 6 férőhellyel bővül a Gondozási Központ. Ez a
műszaki megoldás több hónapos egyeztetés eredményeként jött létre. Ez a koncepció lehetővé
teszi, hogy az intézmény működése a munkálatok elvégzése közben is zavartalan legyen. A
bővítés úgy van megtervezve, hogy a későbbiekben folytatható legyen.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2019. (VI.13.) határozata
Gondozási Központ bővítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert és Gálné Csomós
Mária intézményvezetőt a közbeszerzési eljárás lefolytatására, a kivitelezési
szerződés megkötésére és a beruházás lebonyolítására.
2. A Képviselő-testület a beruházás kivitelezési keretösszegét bruttó 60 millió forintban
határozza meg.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

4. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Gondozási Központ
- Irattár

Lakitelek 0170, 0152, 356, 0173, 372 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonjogi rendezése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Itt utaknak az Önkormányzat kezelésébe történő átadásáról van
szó. Ez az ügy már 2 éve zajlik, több egyeztetés történt már ezzel kapcsolatban. A Közút végül
attól sem zárkózott el, hogy ezeket a területeket magánkézbe adja, ami beláthatatlan
következményekkel járt volna. Végül abban maradtunk, hogy Lakitelek Önkormányzata átveszi,
mert azt nem hagyjuk, hogy egy közút magánkézbe kerüljön. Bizottsági ülésen született egy
javaslat a határozat-tervezet kiegészítésére vonatkozóan, hogy mindenképpen a jelenlegi
állapot legyen rögzítve és a későbbiek során bárki számára fellelhető legyen a dokumentációk
között. Csikós Mihály képviselő úr elmondta, hogy ez most egy előzetes szerződés, de a
végleges szerződésnek melléklete lesz egy dokumentáció a jelenlegi, valós helyzetről. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Ez köznyelven az úgynevezett gázcsere telepi út, mely Ugi útként
ismert. A későbbi egyeztetések kapcsán csatlakozott ehhez a Széchenyi krt, az úgynevezett
Vasadi-saroktól a 44-esig és a Polgármesteri Hivataltól a vonatállomásig terjedő szakasz.
Különböző jogi állapotok vannak, és a Közút ezen eljárás keretében kezeli azt, hogy országos
közútból helyi közúttá történjen a visszaminősítés. Ha ez megtörténik, akkor ez egy-egy
pályázatnál előnyt jelenthet.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, megkérem
Jegyző asszonyt, hogy fogalmazza meg a módosított határozat-tervezetet!
-6-

Gondi Etelka jegyző: A határozat-tervezet 2. pontja így szól: „A végleges megállapodás
mellékletét képezze egy állapot felmérési dokumentáció.”
A mostani 2-ból pedig a 3. pont lenne: „A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita
polgármestert a megállapodások aláírásával, illetve az átadás-átvételi eljárás bonyolításával.”
Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsájtom a módosított határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2019. (VI.13.) határozata
Lakitelek 0170, 0152, 356, 0173, 372 hrsz. ingatlanok tulajdonjogi rendezése
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 0170, 0152, 0173 hrsz.-ú
ingatlanok (közutak) átvételét a KOZ-736/ /2019.; TTM-2019-000604 számú előzetes
megállapodás alapján.
2.) A végleges megállapodás mellékletét képezze egy állapot felmérési dokumentáció.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a megállapodások
aláírásával, illetve az átadás-átvételi eljárás bonyolításával.

Felelős:
Határidő:
Értesül:

5. NAPIREND -

Kiss Anita polgármester
értelemszerű
- Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Hozzájárulás árvízvédelmi töltés átadásához
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Ez egy óriási teher volt még néhány évvel ezelőtt az
Önkormányzatnak, ugyanis nem jogosult a fenntartásra állami támogatást igénybe venni. A
KÖZTIVIZIG-gel történt egyeztetés keretében már előzetes kezelésbe lett adva. Ezzel több
tízmillió Ft-ot spóroltak nekünk, mert több tízhektárnyi a terület, és nehezíti a karbantartást,
hogy nagyon meredek a gát rézsűje. Most már olyan stádiumban vagyunk, hogy át tudjuk adni
végleges vagyonkezelésbe.
Dékány Zoltánné képviselő: Remélem, hogy jó kezekben lesz és jobban karban fogják tartani
azt a területet, mert sokan járnak ki futni, sétálni. Ha ténylegesen átveszik, akkor nekünk milyen
beleszólásunk, vagy ráhatásunk lesz?
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Kiss Anita polgármester: Eddig is nagyon jó volt a kapcsolatunk a KÖTIVIZIG-gel, és ennek
köszönhető az is, hogy idáig el tudtunk jutni. Ha probléma merül fel, akkor azt továbbítani fogjuk
feléjük. Az idő lesz ennek a próbája, de nincs okunk aggodalomra. A kerékpárút kapcsán volt
már olyan alkalom, amikor saját költségen végeztük el a feladatot, pontosan a lakosság
érdekében. Az árvízvédelmi töltés kapcsán még nem tudjuk, mi lesz a helyzet, de a
leghelyesebb most számunkra, ha ennek átadása megtörténik.
Mihalik Tibor képviselő: Ha a megállapodás létrejön, a gáttal történő bármilyen probléma
miatt az állam a kezelőt fogja terhelni. Tehát nem az Önkormányzat felé kell kárigénnyel élni.
Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2019. (VI.13.) határozata
Hozzájárulás árvízvédelmi töltés átadásához
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárulását adja a Lakitelek Tőserdő és Tassi-ér közötti
árvízvédelmi töltés Magyar Állam tulajdonába és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság térítésmentes vagyonkezelésébe kerüléséhez.
Az átadás során érintett helyrajzi számok:
Önkormányzati tulajdonban lévő
területek:
0196/17
0196/20
0200/41
0198/25
0200/59
0200/68
0200/27
0200/52
0200/46
0200/43
0200/42
0200/39
0200/62
0207
0200/48
0200/50

Önkormányzati tulajdonban lévő
utak:
0199
0200/23
0197
Magyar Állam tulajdonában:
0208
0209
0200/10
0200/11
Osztatlan közös
tulajdonban(rendezés alatt):
0196/6
Megosztásra váró ingatlanok:
3677/1
0164/1
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, hogy az átadással
kapcsolatos szerződéseket megkösse.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

6. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Településüzemeltetési csoport
- KÖTIVIZIG
- Irattár

A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Ilyenkor június hónapban fogadjuk el a 2. félévre vonatkozó
munkatervet. Ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi napirendi pont lesz havonta. A Képviselőtestület alkalmazkodik az élet hozta helyzetekhez, tehát ez nem kőbe vésett dolog.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2019. (VI.13.) határozata
A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező 2019. II. félévi munkatervét.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Irattár
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. II. félévi munkaterve
2019. JÚLIUS
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2019. július 9.
Pénzügyi Bizottság:

2019. július 9.

Képviselő-testület:

2019. július 11.

1. Lakitelek Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendelet
módosítása
2. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének
módosítása
3. Közösségi együttélés szabályairól szóló 1/2018. (I.12.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
4. Tájékoztató a polgármester 2018. december 31. és 2019. június 30. közötti munkájáról
5. Aktuális ügyek

2019. SZEPTEMBER
Emberi Erőforrások Bizottsága: 2019. szeptember 10.
Pénzügyi Bizottság:

2019. szeptember 10.

Képviselő-testület:

2019. szeptember 12.

1. Lakitelek Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosítása
2. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének
módosítása
3. Közművelődési önkormányzati rendelet megalkotása
4. Temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2019. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozás
7. Szabályzat

a

Bursa

Hungarica Felsőoktatási

elbírálásának rendjéről
8. Aktuális ügyek
- 10 -

Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat

2019. OKTÓBER
Emberi Erőforrások Bizottsága:

2019. október 08.

Pénzügyi Bizottság:

2019. október 08.

Képviselő-testület:

2019. október 10.

1. Tájékoztató Lakitelek Önkormányzata 2020. évi program naptáráról
2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2018. évi tevékenységéről
3. Beszámoló a Grill terasz büfé 2019. évi működéséről, eredményéről
4. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa-juttatásról
5. a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosítása
6. Aktuális ügyek

2019. NOVEMBER
Emberi Erőforrások Bizottsága:

2019. november 12.

Pénzügyi Bizottság:

2019. november 12.

Képviselő-testület:

2019. november 14.

1. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési terve
2. Beszámoló a Lakiteleki Települési Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról
3. Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Kft. 2019. évi turisztikai szezonjáról
4. Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai Kft. részére
5. Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra
6. Bursa Hungarica pályázat elbírálása
7. Aktuális ügyek
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2019. DECEMBER
Emberi Erőforrások Bizottsága:

2019. december 10.

Pénzügyi Bizottság:

2019. december 10.

Képviselő-testület:

2019. december 12.

1. Polgármester beszámolója az előző féléves munkájáról
2. Lakitelek

Önkormányzatának

2019.

évi

költségvetéséről szóló 2/2019.

(II.15.)

önkormányzati rendeletének módosítása
3. A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének
módosítása
4. Lakitelek Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 26/2006 (XII.19.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
5. Települési Arculati Kézikönyv felülvizsgálata
6. A Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének elfogadása
7. Önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározása
8. Aktuális ügyek

7. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Kiss Anita polgármester: Szeretnék beszélni a szúnyogirtásról és a szúnyoginvázióról, mielőtt
megadom a szót. A tavalyi év tapasztalata alapján már április elején jeleztem a
Katasztrófavédelmnek, hogy szeretném, ha Lakitelek továbbra is benne maradna a
szúnyoggyérítési programban és minél korábbi időpontra ütemeznék be településünket. Erre
kaptam is választ, és az értesítővel egy időben érkezett egy levél is a Katasztrófavédelemtől,
hogy nem tartják indokoltnak a mi kérésünket, és egy ismételt kérelem után fogják
megvizsgálni, hogy erre van-e szükség. A kérésemet természetesen megismételtem. A mai
levelemre az az újabb válasz érkezett, hogy a Központi Szúnyoggyérítési Programban közel
900 településen valósul meg 2-6 alkalommal az irtás. Azt, hogy ki mikor kerül sorra, arra nem
tudnak választ adni. Természetesen a vizek melletti települések is benne vannak, tehát
egyértelműen Lakitelek is. Van egy aktuális heti program a szúnyogirtásra vonatkozóan, ami az
erre meghatározott felületen megtekinthető. A szúnyogproblémát a Katasztrófavédelem is látja,
valószínűleg mindent meg is tesznek ennek érdekében, de gondolom kapacitás híján,
pillanatnyilat itt tartunk. A levél utolsó mondata, hogy „A helyi önkormányzatoknak saját
hatáskörben, saját költségvetésük terhére továbbra is lehetőségük van a központi
szúnyoggyérítésen túl eseti megrendeléseket adni, a szúnyogirtásra jogosult cégek, vállalkozók
részére.” A költségvetés tervezésekor terveztünk működési tartalékot is. Én felvettem a
kapcsolatot a környékben szúnyoggyérítést végző céggel, kértem árajánlatot és megrendeltem
az irtást. Gyorsan válaszoltak, de a légi irtásra kapacitás híján egyelőre nem tudtak időpontot
adni, azonban a földi irtást jövő hét kedden meg tudják csinálni. Ennél többen jelen pillanatban
nem tudok tenni, kérem a lakosság türelmét. Van-e hozzászólás az „egyebek” napirendi
pontban?
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Csikós Mihály képviselő: A Bódor, Parádi, Balla, Dudás, Kása dűlők beruházása zajlik.
Várhatóan 1 hónapon belül befejezzük. A Bódor és a Parádi dűlő burkolat szintjén teljesen
készen van. Kellemes csalódásként ért, hogy a lakosok és a kivitelezők mennyire segítőkészen
álltak egymáshoz. Viszont annyira jól sikerült, hogy nagy sebességgel is lehet rajtuk közlekedni,
amivel sajnos már történt visszaélés. A helyzet elfajulásának megelőzése érdekében kérem a
tisztelt lakosságot, hogy ne 100 km/h sebességgel közlekedjenek rajta! Az útburkolat sem
ekkora sebességhez lett kitalálva, továbbá ott azért szeretnek lakni az emberek, hogy élvezzék
a természetet, és hogy a gyerekek szabadon játszhassanak. Jogilag kötött a kezünk, de a
sűrűn lakott területeken igyekszünk olyan megoldást kieszközölni, ami egy kicsit lelkiismeretre
ébreszti a száguldozókat.
Kiss Anita polgármester: Egyebek napirendi pontban van-e további hozzászólás?
Amennyiben nincs, a nyílt képviselő-testületi ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző
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