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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2016. október 13-i soros ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
Jelen vannak:  Somogyi Béla - polgármester   

 Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 
 
 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
Képviselőből 7 fő jelen van, Molnár Tibor jelezte, hogy később érkezik, Szabó Gábor László 
jelezte távolmaradását az ülésről.   
Ezt követően a Polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy 
szeretne-e valaki az Egyebekben új napirendi pontot tárgyalni.  
Új napirendi pont tárgyalását senki nem kérte, így a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
elfogadta a Testület:  
 
 

1. A belső ellenőrzés 2017. évi ütemterve, 2017-2020. időszaki stratégiai terve   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között végzett 
munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
beszámolója a 2015-2016. évi munkáról, valamint az új tanévről. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

4. Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2015-2016. évi munkáról, 
valamint az új nevelési évről. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
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5. Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézmény 
beszámolója a 2015-2016. évi munkáról, valamint  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

6. Tájékoztatás a Révfülöpön táboroztató pedagógusok megbízási díjáról   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Bugyi Víziközmű társulat részére hitelkamathoz támogatás   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
8. Kossuth L.u.3.sz. ingatlanra érkezett eladási ajánlat   

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Local Agenda  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Napköziotthonos konyha részére kazánvásárlás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Egyebek 
 
- Puskás Tivadar utcai orvosi rendelő többletmunkái és annak költségei 
- Sári utcai járdaépítés 
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Napirend tárgyalása 
 

 

13. A belső ellenőrzés 2017. évi ütemterve, 2017-2020. időszaki  
stratégiai terve 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
 

Rácz Zsolt képviselő: Az adatbiztonság nem a belső ellenőrzés része. Önkormányzaton belül 
ezt hogyan oldják meg? 

Szatmári Attila jegyző: Van információ biztonsági szabályzata az Önkormányzatnak, amit 
kötelező volt elkészíteni, Képviselő-testületi döntés volt róla. A 2. információbiztonsági 
besorolási fokozatba sorolták a hivatalt. A bevezetendő ASP rendszerhez kapcsolódóan 
próbálnak cégek adatbiztonsággal kapcsolatos feladatokhoz jutni. Jövő februárban indul az 
ASP, annak része lesz az újbóli felülvizsgálat. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
150/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az EL-SZÁM Kft. Ellenőrző és 
Számviteli Szolgáltató Kft. 2017. évi belső 
ellenőrzési munkatervét.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

151/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az EL-SZÁM Kft. Ellenőrző és 
Számviteli Szolgáltató Kft. 2017 – 2020. évre 
vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai tervét. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint  
a két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 

- A Vidékfejlesztési Egyesület tartott ellenőrzést a hivatal tetőszerkezetének 
felújítására beadott pályázat és a református iskola felújítására beadott pályázat 
miatt. Mindent rendben találtak. 

- A sportcsarnok közbeszerzési eljárása a vége felé jár, a szerződéskötési moratórium 
tart. 

- Tegnap a KLIK képviselői voltak az Önkormányzatnál az iskola átadása miatt. 
Problémát nem láttak. Vagyonkezelésbe kell adni az iskolát a KLIK-nek. 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: Amit eddig az iskolára költöttek, azt 
követően szolidaritási költségként vonnak el az Önkormányzattól. 

- Felső-homokhátság szervezte a vidékfejlesztés szakmai szervezetének találkozóját 21 
ország részvételével, 4 napos rendezvény volt Dabason. Sikeres volt, költségvetése 25 
millió Ft, nem lett veszteséges a rendezvény. 

- Oroszországban az OBO cég átadott egy gyárat, annak átadásán vett részt. 
- Október 6.-án Ócsán Halászy Károly emléktáblát avattak, jelen volt Áder János 

köztársasági elnök. Ezt követően az általános iskola udvarán volt megemlékezés. 
- Részt vett a Művelődési Házban kiállított motoros kiállításon. 
- Ma délelőtt elnökségi ülés volt. Jelenleg hitelből működik az egyesület, Következő 

testületi ülésre kiküldik az önkormányzatok részére a levelet, a készfizető kezesség 
vállaláshoz szükséges nyilatkozattal. 
 

Hozzászólás nem volt, a Polgármeter úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
152/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között 
végzett munkáról-, valamint a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A szavazást követően megérkezett Molnár Tibor képviselő, a Testület létszáma 8 fő lett. 
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15. Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola beszámolója a 2015-2016. évi munkáról, valamint az 

új tanévről. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

Józsa László képviselő: A bizottság megtárgyalta a beszámolót. A folyamatosan változó 
körülmények ellenére az iskola eredményesen működik. 

Rácz Zsolt képviselő: Tartalmas a beszámoló, mindhárom intézménynél látszik, hogy 
megoldanak minden problémát. Dicséret illeti őket. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
153/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015-2016. évi 
munkáról, valamint az új tanévről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

16. Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2015-2016. 
évi munkáról, valamint az új nevelési évről. 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
Bodnár Sándorné Óvodavezető: Megköszöni a hivatal valamennyi dolgozójának a segítségét. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
154/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a Bugyi 
Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2015-
2016. évi munkáról, valamint az új tanévről 
szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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17. Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János 
Tagintézmény beszámolója a 2015-2016. évi munkáról, valamint 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

Józsa László képviselő: A Kulturális Bizottság részletesen megtárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja a Testület felé.  

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
155/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a Bocskai István 
Református Oktatási Központ Beleznay János 
Tagintézményének 2015-2016. évi munkáról, 
valamint az új tanévről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

18. Tájékoztatás a Révfülöpön táboroztató pedagógusok megbízási díjáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Korábbi testületi döntés volt arról, hogy ha KLIK nem vállalja a 
pedagógusok táboroztatási költségeit, pedagógusonként nettó 40.000 Ft megbízási díjat ad 
az Önkormányzat részükre. A KLIK bruttó 40.000 Ft-ot kifizetett, ami nettó 35.600 Ft. A 
különbözetet szeretnénk nekik kifizetni. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
156/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a polgármester tájékoztatását a Révfülöpön 
táboroztató pedagógusok megbízási díjának kifizetéséről. 
A testület 4 fő pedagógus részére a nettó 40.000 Ft/fő 
támogatás helyett nettó 4.400 Ft/fő (bruttó 5.087 Ft/fő) 
megbízási díjat, valamint 1.305 Ft/fő munkáltatói járulék 
kifizetését vállalja a 2016. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: 2016. október 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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19. Bugyi Víziközmű társulat részére hitelkamathoz támogatás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

Rácz Zsolt képviselő: Ez az összeg ahhoz kell, hogy a hitel kifusson, és le tudják zárni a 

társulatot? 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: Igen, akkor a pénzeszközhöz 22.67 millió 

forint kellett. Most kiszámolták mennyi kell a megszűnéshez, és ez az az összeg. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
157/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyi Viziközmű-társulat részére a belterületi 
csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítéséhez kapcsolódó 
hitel után fizetendő kamatkötelezettséghez 2016. 
évben 3 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt.  
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2016. évi 
költségvetésben tervezett hitelhez kapcsolódó 
kezességvállalási kötelezettségből 764 000 Ft-ot a 
Bugyi Viziközmű társulat hitel utáni kamatfizetés 
támogatására átcsoportosít.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

20. Kossuth L.u.3.sz. ingatlanra érkezett eladási ajánlat 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Cserelakást keresett Fazekas kitti a Kossuth L. u. 3 szám alatti 
ingatlanuk helyett, erre küldte az ajánlatát. Az ajánlatban szereplő Arany J u. 13. alatti 
ingatlant megnézték, 13 milliónál nem ér többet, de a tulajdonos nem adja el kevesebbért. 
Megnézték azt, hogy az idei évben mennyiért keltek el az ingatlanok a községben. 8-10 millió 
forintért lehet jó állapotú kertes házat venni. Az ajánlata nem felel meg. keresnie  

Rácz Zsolt képviselő: Nem értett volna egyet az ajánlatával. Keressen árban megfelelő 
ingatlant. 

Somogyi Béla polgármester: Felajánlották neki a Pádár lakást, az nem felelt meg, mert nem 
kertes ház. Azóta keresett ingatlant, ez az első írásos ajánlata. 

Nagy András Gábor alpolgármester: Több ingatlant megnézett már, 14-16 millió forint 
közötti az eladási áruk. Ha nem sikerül a csere, azt mondta felújítja a Kossuth L u. 3-at. 
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Somogyi Béla polgármester: Ezt az ingatlanát részletre vette, széljegyen még mindig ott van 
a teher, mert a részleteket még fizeti. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
158/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  
Fazekas Kitti bugyi Kossuth L u. 3. szám alatti lakos 1084..hrsz-
ú 486 m2  nagyságú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát 
megismerte.    
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a kérelem és a hozzá csatolt 
dokumentumok alapján a Fazekas Kitti bugyi Kossuth L u. 3. 
szám alatti lakos vételi ajánlatát nem fogadja el.  
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bugyi Kossuth L u. 3 szám alatti 1084. hrsz.-ú 486 m2 
nagyságú ingatlan megvételére 8. millió Ft vételárat ajánl fel. 
 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a 
döntésről tájékoztassa a kérelmezőt. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő:15 nap 
 

 

21. Local Agenda 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

Rácz Zsolt képviselő: Elolvasta az anyagot, több helyen pontatlanságokat vett észre.  Rossz 
hivatkozásokat és rossz gazdasági jellemzőket olvasott. Degradálja a mezőgazdaságban 
dolgozók gépállományát, a Hunland Trade Kft. nem szerepel benne, az Obo Bettermann Kft –
t 3 fő létszámmal mutatja be. Vannak viszont jó részei is. Ha már pénzt költenek rá, 
követeljék meg, hogy legyen pontos. 
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Nem kerül pénzbe. Az ivóvíz pályázathoz 
kellett ez a program, ez a 3. év, hogy fenntartási jelentést kell küldeni, és ott 
nehezményezték, hogy nem vizsgálták felül. Kötelezettséget vállalt az Önkormányzat, hogy 
be tudja mutatni, foglalkoztak vele. Tettek bele új adatot is, pl. az iskoláról. 
 
Józsa László képviselő: Egyetért Zsolttal, ez egykor dokumentum lehet, nem szerencsés, ha 
hibás, továbbá a Művelődési házról szóló részben is vannak hibák, azt is javítani kell. 
 

Somogyi Béla polgármester: Egyetért, javítsák a hibákat. 

A testület szerint pontosításra szorul, vissza kell térni a végleges, javított anyagra.  
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
159/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „BUGYI NAGYKÖZSÉG 
2016 és 2017 ÉVRE SZÓLÓ LOCAL AGENDA 21 
PROGRAMJÁT„ elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

22.  Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati  
rendelet megalkotása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
Szatmári Attila jegyző: A Kormányhivataltól érkezett az értesítést, miszerint adatszolgáltatási 
kötelezettsége van az Önkormányzatnak az orvosi körzetekkel kapcsolatban. Ezért a 
rendeletet kiegészítette az orvosi ügyelettel és a védőnői szolgálattal. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy a Testület 8 igen szavazattal megalkotta: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 16/2016. (X.20.) 
számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről 

 

23.  Napköziotthonos konyha részére kazánvásárlás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A napköziotthonos konyha felújítását, korszerűsítését a Daköv 
Kft végezte. A kazánválasztás szerencsétlen volt. Egy hibás széria került beépítésre. Javítása, 
karbantartása drága, alkatrészt nem lehet kapni hozzá, a szerelők nem vállalják a javítási 
munkát. Több szakember tanácsolta a cseréjét. 

Rácz Zsolt képviselő: Mi lesz a régivel, a Daköv Kft. hogyan áll a kérdéshez? 

Somogyi Béla polgármester: Nem kérdeztük meg a Daköv Kft-t, a régi kazán hulladékba 
kerül, nem garanciális. 

Rácz Zsolt képviselő: Van új kazán? 
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Nagy András Gábor alpolgármester: A hivatalban Feigl István vállalkozó készíti a fűtési 
rendszert jelenleg, ő adott árajánlatot, ami szerint bruttó 600.000 Ft-ból meg lehet venni a 
kazánt és ez az a munkadíj is. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
160/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
4) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Napköziotthonos Konyha kazáncseréjét 
támogatja.  
5) A kazáncsere várható bruttó 600.000,-Ft összegét a 
2016 évi költségvetésben biztosítja. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a 
döntés alapján intézkedés megtételét.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

       Határidő:15 nap 
 

24.  Egyebek 
 

- Puskás Tivadar utcai orvosi rendelő többletmunkái és annak költsége 
 

Nagy András Gábor alpolgármester: Elkezdődött az orvosi rendelő felújítása, Kas Zoltán kért 
még pár dolgot, például csaptelep, sarokszelep. A Némedi Víz Gáz szerelési üzlet adott 
árajánlatot az anyagra, ami 120.000 Ft, a munkadíja 150.000 Ft. Megnézték a 
villanyhálózatot, és a régi alumínium vezetékes még, cseréje javasolt. Erre 193.240 Ft-os 
árajánlatot kaptak munkadíjra, és 59.250 Ft az anyagköltség. Tervezve 3.000.000. Ft volt 
felújításra, eddig 2.447.000 Ft-ot költöttek ebből az összegből. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

161/2016. (10.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi, Puskás Tivadar u. 8. szám alatti 
ingatlan orvosi rendelőjének felújításából eredő 
többletmunkáit megismerte, a többletmunkából adódó 
költségeket a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2016. november 30. 
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- Sári utcai járdaépítés 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Sári utcában lakók jelezték, hogy mivel nincs az utcában 
járda, a gyalogosan közlekedők kénytelenek az úttesten közlekedni, ami veszélyes. 
Megkérdezték, meg tudja-e oldani valahogy a lekanyarodást. A kanyarban lakót 
megkérdezték, azt mondta, hogy jó hogy adunk térkövet, de nincs pénze munkadíjra. Ha 
viszont megcsinálja az Önkormányzat, akkor jöhet több hasonló igény is. 

Somogyi Béla polgármester: Az Új utcában hasonló a probléma. A járdaépítési rendeletet be 
kell tartani, mert ellenkező esetben hogy számolnak el azokkal a lakosokkal, akik áldoztak rá 
korábban. 

Molnár Tibor képviselő: Az emberek mentalitásán kell változtatni valahogy. Tudatosítani kell 
bennük, hogy ha kerítést épít, járdát is kell építenie. 

Somogyi Béla polgármester: Az emberek 80%-ával nincs gond, csak a maradék 20%.-kal. 
Javaslom, kezeljék együtt a két utcát. Az lehet megoldás, hogy a munkadíjat fizesse meg 
utólag részletekben felénk, az Önkormányzat pedig megépítteti a járdát. 

 

Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
        
 
Somogyi Béla       Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


