
 

Kisszállás Község Önkormányzata 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2014. szeptember 25-i üléséről 

 
 

 

15/2014.(IX.30.) ÖK R Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 5/2014.(II.7.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

157/2014.(IX.25.) ÖK   Napraforgó Óvoda 2014/2015. éves munkaterve 

 

 

158/2014.(IX.25.) ÖK  Lippai Imre (Kisszállás, Kodály u. 4.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

 

159/2014.(IX.25.) ÖK Dragon-Faragó Fanni (Kisszállás, III. körzet 1.) Arany 

János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló 

támogatásáról 

 

 

160/2014.(IX.25.) ÖK Bálint-Búzás Linda (Kisszállás, IV. körzet 136.) Arany 

János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló 

támogatásáról 

 

 

161/2014.(IX.25.) ÖK  Magyarfi Éva (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

 

162/2014.(IX.25.) ÖK  Magyarfi Csilla (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

 

163/2014.(IX.25.) ÖK  Magyarfi Attila (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

 

164/2014.(IX.25.) ÖK Lakossági közmeghallgatás időpontjának és 

napirendjeinek meghatározása 

 
 

 

 

___________________________ 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 25. du.  

16.00 órai kezdettel tartott üléséről. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Botka Sándor alpolgármester  

Csiszár Csaba jegyző 

Benedek János, Baumgartner József,  

Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és  

Urlauberné Horváth Éva képviselő, 

Varga Nándorné óvodavezető, 

Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető. 

 

 

 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 

mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 

 

 

 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.  

 

 

 

 

  

 -------- 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 

 

 

 

 



N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1.) Javaslat a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Napraforgó Óvoda éves munkatervének jóváhagyása 

 Előadó: Varga Nándorné óvodavezető 

 

3.) Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Kollégiumi Programban résztvevő tanulók 

támogatására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározására 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

6.) Képviselői kérdések, bejelentések 

 

________________________ 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Javaslat a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 

módosítására  
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a költségvetési törvény írja elő, hogy az 

önkormányzat költségvetését a negyedév végével – első alkalommal félévkor – felül kell 

vizsgálni, és az eredeti költségvetési tervhez képest történt változásokat módosítani 

szükséges. Ennek megfelelően került a testület elé előterjesztésre a rendelet-tervezet 

módosítása, melyet az írásos előterjesztés részletesen ismertet.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság együttes mai napon tartott ülésén megtárgyalta az 

önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést, melyet a mellékletben 

foglaltak szerint elfogadásra javasol. 

------------- 

 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a 

 

15/2014.(IX.30.)  

önkormányzati rendeletét  

 

a Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.7.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

______________________ 

 

2. Napraforgó Óvoda éves munkatervének jóváhagyása 
  

Előadó: Varga Nándorné óvodavezető 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Varga Nándorné: Elmondja, hogy az óvoda munkatevéhez kiegészítést nem kíván tenni.  

Az óvodai gyermeklétszámmal kapcsolatban megjegyzi, jó hír, hogy az nem csökkent, viszont 

az óvónők tekintetében új helyzet állt elő azzal, hogy 1 óvónő kisbabát vár, aki hamarosan 

GYES-re megy, és 1 óvónő februárban megkezdi felmentési idejét és a nyáron a 40 éves 

munkaviszonyának letöltésével nyugdíjba vonul.  

Megragadja az alkalmat és tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az óvodában lévő 

gázkonvektorok sajnos a koruk és elhasználódottságukból adódóan nem megfelelően 

működnek. Sajnos a csoportszobákban gázszag érződik, a folyósón pedig már nem is tudják 

működésbe hozni a konvektort, pedig az öltözés miatt nagy szükség volna rá. A szerelőt már 

értesítették, aki a korábbiakban többször is hangsúlyozta, hogy ezeket a készülékeket nem 

igazán lehet már megjavítani. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság együttes mai napon tartott ülésén megtárgyalta az 

óvoda munkatervét, melyet a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselő-

testületnek. 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a munkaterv az óvodavezetőtől már megszokott precízséggel, a 

jogszabályi követelményeknek megfelelően és alátámasztva került a testület elé terjesztésre, 

melyet elfogadásra javasol a testületnek. 

A fűtési problémákkal kapcsolatban elmondja, a testület előtt ismert a probléma, és éppen 

ezért hozott a testület a június 26-i ülésén döntést arról, hogy az óvoda teljes körű felújítási 

terveit elkészítteti. Az önkormányzat már megkereste a tervezőket, hogy adjanak az óvoda 

teljes felújítási terveinek elkészítésére árajánlatot, amelyet a testület soron következő ülésére 

kívánnak beterjeszteni. Az óvoda fűtésrendszerének új, hatékony kiépítését egy komplett 

energetikai pályázat keretében lehetne megvalósítani, melyhez szükséges, hogy az 

önkormányzat a felújítandó óvoda épületre vonatkozóan kész tervekkel rendelkezzen. 



A gázkonvektorok karbantartására és javítására az önkormányzatnak hatályos szerződése van 

egy helyi vállalkozóval, akinek jelezni fogják a problémát, hogy soron kívül végezze el a 

javítást, és a gázszivárgást szüntesse meg.  

 

Varga Nándorné: Az óvodai játszótér lakosság részére történő nyitva tartásával kapcsolatban 

el kívánja mondani, bizony hiába vannak kitéve a táblák, hogy csak 10 éven aluli gyermekek 

használhatják a játékokat, sajnos azzal egyesek nem törődnek. Napi szinten szólítja már fel a 

14 év feletti gyermekeket, hogy ne tegyék tönkre a játékokat, mert ezek kisgyermekek részére 

vannak kifejlesztve. Felügyelet nélkül használják azok is a játszótéri eszközöket, akik arra 

nem is lennének jogosultak. 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a játszótér nyitva tartását lakossági megkeresésre tették óvodai 

nyitvatartási időn túl is lehetővé. Felügyeletet nagyvárosokban sem biztosítanak, ezért is 

kerültek kihelyezésre a használatot szabályozó táblák. Egyetért azzal, hogy a játszótéri 

eszközöket csak olyan korú gyermekek használják, akikre az elő van írva, és kéri az 

óvodavezetőt, hogy személyesen neki jelezze a következőkben, amennyiben azt illetéktelenek 

kívánják használni. Egyet ért azzal, hogy igenis kerüljenek megóvásra azon eszközök, 

amelyekre egyszer már az önkormányzat a településen élők érdekében nem kis összeget 

beruházott. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

157/2014.(IX.25.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Napraforgó Óvoda 2014/2015. éves munkaterve 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja 

a Napraforgó Óvoda (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 

34.) 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

______________________ 

 

 

3. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Kollégiumi Programban 

résztvevő tanulók támogatására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, az elmúlt testületi ülésen felvetődött, hogy ne csak 

az Arany János Tehetséggondozó Programban, hanem lehetőségekhez mérten az Arany János 

Kollégiumi Programban résztvevő gyermekek részére is kerüljön támogatás megállapításra. 

Az önkormányzat ennek megfelelően megkereste az általános iskolánkat, és megkérte tőle 

azon tanulók névsorát, akik az Arany János Kollégiumi Programban nyertek felvételt, és 

ennek alapján egyeztetésre kerültek a fennálló tanulmányi jogviszonyok.  



Fentiek figyelembe vételével javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kollégiumi 

programban résztvevő gyermekek számára hasonlóan, mint a tehetséggondozó programban 

résztvevő tanulók esetén 2014. szeptembertől 2014. decemberig havi 5.000 Ft/fő támogatást 

nyújtson a testület. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság együttes mai napon tartott ülésén megtárgyalta és 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a 6 tanulónak 

5.000 Ft/fő/hó támogatást állapítson meg. 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

158/2014.(IX.25.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Lippai Imre (Kisszállás, Kodály u. 4.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lippai Imre (Kisszállás, Kodály u. 4.) a Kiskunfélegyházi 

Szakképző Intézmény és Kollégium (6100 

Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34.) által szervezett Arany 

János Kollégiumi Szakiskolai Programban résztvevő 

tanuló részére 2014. szeptember 1-től 2014. december 31-

ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

159/2014.(IX.25.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Dragon-Faragó Fanni (Kisszállás, III. körzet 1.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dragon-Faragó Fanni (Kisszállás, III. körzet 1.) a Szegedi 

Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth 



Zsuzsanna Tagintézménye (6724 Szeged, Kodály tér 1.) 

által szervezett Arany János Kollégiumi Szakiskolai 

Programban résztvevő tanuló részére 2014. szeptember 1-

től 2014. december 31-ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

160/2014.(IX.25.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Bálint-Búzás Linda (Kisszállás, IV. körzet 136.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bálint-Búzás Linda (Kisszállás, IV. körzet 136.) a Szegedi 

Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József 

Élelmiszeripari Tagintézménye (6725 Szeged, Szabadkai 

út 3.) által szervezett Arany János Kollégiumi Szakiskolai 

Programban résztvevő tanuló részére 2014. szeptember 1-

től 2014. december 31-ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

161/2014.(IX.25.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Magyarfi Éva (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarfi Éva (Kisszállás, Liget köz 5.) a Szegedi 

Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József 

Élelmiszeripari Tagintézménye (6725 Szeged, Szabadkai 

út 3.) által szervezett Arany János Kollégiumi Szakiskolai 



Programban résztvevő tanuló részére 2014. szeptember 1-

től 2014. december 31-ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

162/2014.(IX.25.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Magyarfi Csilla (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarfi Csilla (Kisszállás, Liget köz 5.) a Szegedi 

Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József 

Élelmiszeripari Tagintézménye (6725 Szeged, Szabadkai 

út 3.) által szervezett Arany János Kollégiumi Szakiskolai 

Programban résztvevő tanuló részére 2014. szeptember 1-

től 2014. december 31-ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

163/2014.(IX.25.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Magyarfi Attila (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János  

Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarfi Attila (Kisszállás, Liget köz 5.) a Szegedi 

Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskola (6725 

Szeged, Kálvári sgt. 84-86.) által szervezett Arany János 

Kollégiumi Szakiskolai Programban résztvevő tanuló 

részére 2014. szeptember 1-től 2014. december 31-ig 

terjedő időszakra havi 5.000 Ft támogatást nyújt. 



 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

______________________ 

 

 

4. Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjének 

meghatározására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 44. § (1)-(2) bekezdése az 

alábbiak szerint szabályozza a lakossági fórumokat.  

„44. § (1) Az önkormányzat szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 

közmeghallgatás tart. A közmeghallgatáson a polgármester beszámol a község, ezen belül az 

önkormányzat munkájáról, az önkormányzat terveiről, különös tekintettel a 

településfejlesztésre. 

(2) A közmeghallgatáson az állampolgárok, helyi szervezetek közérdekű kezdeményezéseket, 

javaslatokat tehetnek. A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, témájáról a lakosságot 15 

nappal előtte értesíteni kell.” 

Elmondja, hogy a szennyvízberuházás miatt erre ebben az évben még nem került sor, pedig a 

beruházás is indokolja annak megtartását.  

Fentiekre tekintettel javasolja, hogy 2014. évben a lakossági közmeghallgatás idejét az 

önkormányzati választásokat, valamint a testület alakuló ülését követően november 20. és 21. 

napjára tűzze ki a testület.  

Napirendként az alábbiakat javasolja:  

1. Tájékoztató a településen folyó szennyvízberuházásról 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének időarányos beszámolójáról 

3. Tájékoztató a Képviselő-testület következő években megvalósítandó fejlesztési 

elképzeléseiről, valamint a lakosság igényeinek felmérése 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Botka Sándor: Véleménye szerint a téli időszak beköszönte miatt, mivel a külterületi 

Tanyaklubnál nincs olyan helyiség, ahol meg lehetne tartani a közmeghallgatást, ezért a 

belterületen megrendezésre kerülő közmeghallgatásra kellene a tanyagondnoki kisbusszal 

beszállítani a külterületről azon személyeket, akik azon részt kívánnak venni. 

 

Urlauberné Horváth Éva: Javasolja, hogy a közmeghallgatás kapcsán az önkormányzat 

tájékoztassa a lakosságot a megváltoztatandó utcanevek véleményezésével kapcsolatban is. 

 

Benedek János: A lakosság tájékoztatásával kapcsolatban egyetért, de véleménye szerint 

elsősorban az illetékes utcák lakói részére kerüljön utcagyűlés szervezésre, hogy az ott lakók 

javasolhassanak új utcanevet. 

 



------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

164/2014.(IX.25.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Lakossági közmeghallgatás idejének  

és napirendjének meghatározásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati 

rendelet 44. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a 

2014. évi közmeghallgatások időpontját és napirendjét az 

alábbiakban határozza meg: 
 

 2014. november 20. (csütörtök) 17
00

 Művelődési 

ház 
 

 2014. november 21. (péntek) 17
00

 Művelődési ház 
 

Napirend: 
 

1. Tájékoztató a településen folyó szennyvíz-

beruházásról 

  Előadó: Kispál István polgármester 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költség-

vetésének időarányos beszámolójáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

3. Tájékoztató a Képviselő-testület következő években 

megvalósítandó fejlesztési elképzeléseiről, valamint 

a lakosság igényeinek felmérése 

Előadó: Kispál István polgármester 

4. Tájékoztató a településen átnevezendő utcákról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

______________________ 

 

 

5. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településen folyó 

szennyvízberuházás jó ütemben halad, főleg a vezetékhálózat kiépítése, amely szinte már 100 

%-ban kiépítésre is került. A beruházó megkezdte az úthálózat helyreállítását is, és a Május 1. 

valamint a Petőfi utcákat már új szilárd burkolattal látták el. Szerdán a kooperációs 

megbeszélésen a mérnökszervezet jelenlétében tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a 

szennyvíztelep tekintetében napokon belül meglesz a munkaterület átadás. 



A Határ utcában kiépítésre került az útalap, mely a tisztító telep építéséhez szükséges, és a 

beruházás megvalósulásával a Határ utcai út még egy kopóréteggel fog bővülni. 

A szennyvíztisztító telep mellett a jogszabály 20 m széles erdősáv biztosítását írta elő, melyet 

az önkormányzat 40 m-re szélesített ki. A védő erdősáv kiépítésére az önkormányzat 

rendelkezésére áll a telepítési terv, és a helyben honos, sűrű lombozatú fatípusok, mint fekete 

fenyő, nemes nyár és mezei szil kerülnének telepítésre. 

 

A fogorvosi ellátással kapcsolatban elmondja, hogy a Doktornő a rendelési időt folyamatosan 

nem tartja be, a betegek ellátatlanul maradnak. Az önkormányzatnak jelenleg 2014. november 

30-ig van feladat ellátási szerződése Dr. Temesvári Hajnalka Doktornővel és dr. Nagy Mihály 

Doktor Úrral. Tekintettel arra, hogy a doktornő a múltkori egyeztető megbeszélést követően 

sem tartja be a rendelési idejét, ezért az önkormányzat írásban kéri nyilatkozatát a két 

fogorvostól, hogy a jelenlegi feltételekkel 2014. december 1-től vállalják-e a fogorvosi 

alapellátást biztosítását a településen. Előfordulhat az is, hogy a két orvos december 1-től nem 

vállalja a feladatellátást, akkor viszont a testületnek kell fogorvosi álláshelyet meghirdetnie, 

hogy a fogorvosi alapellátás biztosított legyen a településen.  

 

______________________ 

 

 

6. Képviselői kérdések, bejelentések 

 
Urlauberné Horváth Éva: A tanyasi lakosságtól érkezett felé bejelentés, hogy a gazdák úgy 

elszántják a külterületi utakat, hogy azokon járni már nem lehet. Teljesen odaszántanak a 

vízelvezető árkokhoz, hogy szinte már csak a „susnyós” területek maradnak meg, az utakon 

pedig képtelenség eljárni. 

 

Benedek János: Felveti, hogy a téli időszak közeledtével ismételten meg kellene nyesni a 

Május 1. utcában lévő fenyőfákat, mert kezdik árnyékolni a közvilágítást. 

 

Kispál István: Megköszöni Képviselőtársai bejelentését.  

A külterületi utakkal kapcsolatban elmondja, hogy sajnos hiába méri és tűzi ki és a földmérő a 

területeket, a gazdák bizony nem foglalkoznak ezekkel a jelzőkarókkal és kiszántják őket. 

Való igaz, hogy a külterületi utak is bizony sok esetben járhatatlanok az elszántások miatt, de 

bizonyíték nélkül még megbüntetni sem lehet őket. 

A Május 1. utcai fenyőfák metszését az Önkormányzati Kft-nek jelezni fogja. 

 

______________ 
 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17.00 órakor berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

Kispál  István               Csíszár Csaba 

   polgármester        jegyző 

 


