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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. március 29. napján tartott ülésén
Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Balogh András képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Kovácsics István képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Hanzelik Gábor PGB kültag
Táki Péter r. százados
Dr. Hargitai Zoltán háziorvos
Szikoráné Burányi Rita védőnő
Kifferné Héder Andrea
Lunczer Károlyné PH
Tóth János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott
létszáma 7 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy napirenddel egyetért-e a testület?
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
37/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a napirendi pontokkal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.) Napirend
Beszámoló a két ülés között eltelt munkáról
Tóth János elmondta, hogy Szikora Gyula alpolgármesterrel fogadták a csúzi polgármester és
alpolgármestert, akik meghívták a testület tagjait Csúzra.
A Sport Bizottság megtartotta első ülését, ahol a bizottság működési elveit fektették le.
Tóth János megdicsérte a március 15-i ünnepség színvonalát.
Továbbá elmondta, hogy a testület korábbi ülésén hozott döntésnek megfelelően a 161. és
165. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra kerültek, a 1115.-1118. hrsz-ú ingatlanok
közműbekötéshez szükséges előkészítő munkálatok megkezdődtek.
Szép ünnepség volt a március 26-27-én zajló Erdély Jenő dalkör találkozó.

Tóth János elmondta, hogy a SADE Magyarország képviselői 2011. április 6-án
megbeszélésre jönnek, kérte a testület tagjait, hogy a megbeszélésen vegyenek rész. Továbbá
megkérdezte, hogy kerüljön-e meghívásra az úttervező vagy elegendő az általa kiadott
szakvéleménnyel leülni tárgyalni.
Papp Pál javasolta, hogy az Egyebek napirendi pont keretében térjen rá vissza a testület.
Kovácsics István elmondta, hogy az adóbevételek jelentős lemaradásban vannak.
Kertészné elmondta, hogy nem tudtak időben kimenni a bevallások, a gépjárműadóról szóló
határozatot már mindenki megkapta, a telekadót még nem, de a bevételek folyamatosan
jönnek.
Kovácsics István: részemről ez így rendben van.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
38/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy rendkívüli ülés keretében megvitatja a
Kálvária-dombi beruházás kérdését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről
Tóth János köszöntötte Táki Péter r. századost a Dorogi Rendőrkapitányság képviseletében.
Csobán Zoltán: ha meg tudnánk oldani, hogy a KMB-s a helyszínen végezze az
adminisztrációt, akkor többet tudna Leányváron tartózkodni.
Táki Péter: a számítógépes rendszer nem kihelyezhető. A megyébe június végén 60 fő rendőr
érkezik, a Dorogi Kapitányság is igényelt embereket, ha megfelelő létszám lesz a
kapitányságon a KMB-s többet tud a helyszínen tartózkodni.
Tóth János az ún. trükkös lopásokra kérdezett rá. Elmondta, hogy egy bűnmegelőzési fórum
összehívását kezdeményezi.
Táki Péter: a trükkös lopásoknál lényeges, hogy a lakosság megismerje a módszereket és kell,
tudni kell a KMB-s számát, hogy időben tudjon a rendőrség intézkedni.
Szikora Gyula: lesz-e lehetőség fix trafik kihelyezésére. Életveszélyes átkelni a Bécsi úton
Örömmel látom, hogy az utóbbi időben többször mérnek Leányvár területén.
Táki Péter. másfél éve leadtuk igényünket fix trafira. 2010. évben Leányváron 2 halálos
baleset történt. Cél a balesetek visszaszorítása.
Papp Pál: jól látom, hogy a Dorogi Kapitányság eredményességi mutatója az országos átlag
felett van?
Táki Péter: igen.
Papp Pál: Sortán Miklós a saját kocsijával teljesít szolgálatot, az emberek ezért nem látnak
rendőrautót a faluban.
Táki Péter: március közepén a kapitányság két autót kapott, a KMB-s a csíkos autóval fog
szolgálatot teljesíteni a körzetében.
Papp Pál: a gyermekeknek szándékozna-e felvilágosítást adni a közlekedésről a balesetek
elkerülése végett, javaslom, hogy ez még a szünidő megkezdése előtt megtörténjen.
Táki Péter: a nyári szünet előtt látok lehetőséget ennek megoldásában.
Papp Pál: a szülők is köszönettel vennék.
Táki Péter: tolmácsolni fogom Sortán Miklósnak.
Balogh András a közrend elleni bűncselekményekről kérdezett.

Táki Péter: jogszabályváltozás történt, ezért a statisztikában nem egy bűncselekményként
jelenik meg, hanem annyiként, ahány okiratra elkövették például a visszaélés okirattal
bűncselekményt.
Szikora Gyula: lehet, hogy lassító-szigettel csökkenteni lehetne a sebességet.
Tóth János. kerestük már a pályázati lehetőséget, de 40 %-os önrész volt.
Balogh András: tudnak-e segíteni információval abban, hogy eredményes tárgyalást
folytathassunk a közút kezelővel a lassító-szigetek kiépítésével kapcsolatban?
Táki Péter: természetesen statisztikai adatokkal alá tudjuk támasztani.
Csobán Zoltán: most halljuk, hogy több lesz a kapitányság létszáma, ez nagyon örvendetes
hír.
Tóth János: nagyon jó zárszót mondott Csobán képviselő, a kiterjesztett rendőri jelenlét jobb
biztonságérzetet teremt Leányvár lakosai számára.
Tóth János megköszönte a beszámolót és szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
39/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Leányvár község közbiztonsági
helyzetéről szóló 2010. évi beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Az egészségügyi ellátás helyzete
Tóth János köszöntötte Dr. Hargitai Zoltánt és Szikoráné Burányi Ritát.
Szikora Gyula a defibrillátor készülékre kérdezett rá, mi szükséges ahhoz, hogy többen tudják
használni.
Dr. Hargitai: a készülék az enyém, olyan értékű, hogy nem merném kitenni. Az elektródák
csak egyszer használhatók benne. 1981. január 1-jétől dolgozom itt, azóta 1 ember életét
lehetett volna megmenteni, ha akkor lett volna ilyen készülék.
Szikora Gyula: felmerül a lehetőség egy egészségügyi központ létrehozására.
Dr. Hargitai: ez egy régi épület, úsztatott betonalapja van és a földelés csak a rendelő részén
megoldott. Addig szeretnék dolgozni, amíg utódról nem tudok gondoskodni, a menyem hajlik
a feladatra.
Szikora gyula: a megelőzés nagyon fontos lenne. Azt írtad, hogy az idősebb korosztályból 6
fő halt meg alkoholproblémában.
Dr. Hargitai: ezeknél vagy olyan tipikus betegség volt, aminek az alkohol volt az eredete vagy
egyenesen az alkohol okozta a problémát.
Csobán Zoltán: az, hogy saját házba költözöl az év folyamán az esetleges vagy biztos?
Dr. Hargitai: esetleges.
Csobán Zoltán: idén még nincs esélyünk egy komplex rendelő kialakítására, ha valaki átveszi
a praxist az igényt tart a lakásra is?
Dr. Hargitai: a lakásra nem. A komplex rendelő kialakítása jelent 1 orvosi, 1 nővér szobát, 1
várót, 2 vetkőzőt, 1 férfi, 1 női és 1 mozgáskorlátozott mosdót, 1 fektető szobát, 1 raktárat és
1 személyzeti mosdót.
Csobán Zoltán: ha nem tart igényt a lakásra a praxist átvevő személy, akkor a lakásból és a
rendelőből ezt ki lehet alakítani.
Papp Pál megkérdezte, van-e arra vonatkozóan statisztika, hogy mennyi Magyarországon a
férfiak átlagéletkora.

Dr. Hargitai: férfiaknál a nyugdíjkorhatár.
Papp Pál: lát-e összefüggést a környéken lévő sok vegyi üzem és a daganatos betegek
számának emelkedése között..
Dr. Hargitai: sajnos az egész világon emelkedik a daganatos betegek száma..
Tóth János: az óvodavezető jelezte, hogy javult a gyermekétkeztetés minőség.
Tóth János átadta a szót a védőnőnek.
Szikoráné: a prevención dolgozom, azon, hogy legyenek szűrővizsgálatok. A dorogi
kistérségben a legjobb egészségnapot mi szerveztük. Az óvodában lehet, hogy javult az étel
minősége, de az iskolában most a mennyiséggel vannak gondok. Idén mammográfiai
vizsgálatot és tüdőszűrést próbálunk szervezni.
Dr. Hargitai: az országos kötelező tüdőszűrés megszűnt, csak 2 megyében kötelező.
Szikoráné: két éve szerveztem meg először egy elsősegély nyújtó tanfolyamot, kb. 10-15
ember van, aki ért a félautomata defibrillátorhoz. Tavaly Kesztölcről és Piliscsévről is jöttek a
tanfolyamra. Szeretném, ha először az óvoda, majd az iskola is bekapcsolódna a Dorogi
Vöröskereszt programjába és Vöröskeresztes bázis óvoda és iskola lenne.
Misikné: nagyon örülök, hogy Rita elindította az elsősegélynyújtó tanfolyamot és köszönöm a
munkáját.
Tóth János a demográfiai helyzetre kérdezett rá.
Szikoráné: 2010. évben 22 gyermek születet Leányváron. Idén 3 gyermek születet és még 11
kismamától 12 gyermek születését várjuk.
Tóth János megköszönte a beszámolókat és szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
40/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Háziorvosi Szolgálat 2010. évi
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
41/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Védőnői Szolgálat 2010. évi
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirend
A falu szociális helyzete
Tóth János köszöntötte Lunczer Károlynét és átadta a szót.
Lunczerné: meglátásom szerint a falu szociális helyzete, ha az országos helyzetet nézzünk,
nem olyan rossz. Sajnos az önkormányzat sem tudja úgy támogatni a rászorulókat, ahogy

szeretné. Az út a munkához c. programot 2011. január 1-jével egy bonyolultabb rendszer
váltotta fel.
Tóth János elmondta, hogy a munkaügyi központ egész évre 85 millió Ft-t kapott és ezt kell
szétosztani a települések között.
Csobán Zoltán van-e lehetőség arra., hogy más településről végeztessünk munkát, mivel
lehetőséget kell keresni, hogy az alapvető feladatainkat elláthassuk.
Tóth János: a következő ülésre megérdeklődöm.
Misikné rosszallását fejezte ki, hogy az iskola igazgatója nem BPJ-s nőket vett fel az iskola
megüresedett takarítói állására. Továbbá elmondta, hogy az átmeneti segélyre csak 200 ezer
Ft van betervezve egész évre, ezért tud a bizottság csak kevés segélyt adni.
Tóth János: beszéltem az igazgatónővel erről.
Csobán Zoltán: el kellene gondolkodni, hogy természetben juttassunk segítséget a
rászorulóknak, vannak parlagon álló termőföldek az önkormányzat tulajdonában.
Lunczerné: az utolsó bizottsági ülésen már felmerült ez a lehetőség.
Csobán Zoltán: van mezőőrünk, így már van esélyünk arra, hogy a családok által megtermelt
terményeket maguk tudják hasznosítani.
Misikné: Leányváron vannak idős emberek, akik már nem tudják megművelni a földjeiket,
örömmel vennék, ha mások rendben tartanák a területet.
Tóth János megköszönte a beszámolót és szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
42/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a falu szociális helyzetéről szóló 2010.
évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos távlati helyzetével kapcsolatos feladatok
Tóth János köszöntötte Kifferné Héder Andreát a Saubermacher Kft. ügyvezetőjét.
Megkérdezte, hogy milyen jövőképet tud vázolni a hulladékszállítás változásait illetően
illetve mi lesz 2012 után?
Csobán Zoltán tovább folytatta Tóth János gondolatát és elmondta, hogy szó van arról, hogy a
Saubermacher Kft hulladéklerakási lehetőségei kimerülnek. Megkérdezte, hogy meddig
tudják elhelyezni a mostani lerakóba a hulladékot.
Kifferné: szemléletváltásra van szükség, mert a jelenlegi hulladékszállítási rendszer nem lesz
fenntartható. A lerakók kapacitása véges és ez nemcsak helyi, hanem országos probléma lesz.
Megvalósíthatónak látom a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetését.
Csobán Zoltán: az a problémám, hogy a múlt ülésen más hangzott el a másik cégtől, ők azt
mondták, hogy a hulladékszállítás csak velük lesz megoldható, mert a jelenlegi szállítónál
gondok lesznek.
Kifferné: mi olyan utat keresünk, ami jó az önkormányzatoknak és a lakosságnak is. A
tatabányaiak is ugyanabban a cipőben járnak, a két lerakó szinte egy időben készült.
Csobán Zoltán: 2012-ben lejár a szolgáltatási szerződésünk, mit tudunk tenni, látunk-e
ennyire előre?

Kifferné:ha lerakóban gondolkodunk, két helyre tudjuk szállítani a hulladékot, az ajkai és a
kecskeméti lerakóba. Az ajkai lerakó díja kedvezőbb, mint a bicskeié.
Tóth János: jelent-e a lakosságnak díjtétel növekedést az ajkai hulladéklerakóba történő
szállítás?
Kifferné: nem, az ajkai lerakó működik, itt már nincs önköltség.
Tóth János: az ajkai lerakóba meddig lehet szállítani?
Kifferné: az ajkai lerakó engedélyét 2016-ban fogják felülvizsgálni, de 2015-től kötelezően be
kell vezetni a szelektív házhoz menő hulladékgyűjtési rendszert. Itt már az lesz a kérdés, hogy
hol fogjuk válogatni a hulladékot.
Papp Pál: amennyiben megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, változik-e szemétszállítás
díja?
Kifferné: elképzelhető, hogy olcsóbb lesz. Az embereket a pénztárcán keresztül lehet
meggyőzni, hogy átálljanak a szelektív hulladékgyűjtésre.
Csobán Zoltán: az Önök cége akar-e hosszabb távon hulladékszállítással foglalkozni?
Kifferné: természetesen, nemcsak jövőre, hanem 10 év múlva is. Magyarországon Uniós
pályázatból, több milliárd Ft-ért
megvalósult mechanikai-biológiai válogató, amit
Tatabányán is terveznek, nem működik a követelményeknek megfelelően.
Csobán Zoltán kérte, hogy a cég írja le a jövőbeni elképzeléseit és juttassa el az
önkormányzatnak, hogy ülésen tárgyalni tudják.
Kifferné: a következő hónapok feladata ez lesz, ki kell dolgozni az elképzeléseinket. A
házhoz menő járat már néhány bicskei térségben működik.
Balogh András: van-e oktatóanyag a szelektív hulladékgyűjtésről, ezt a kábel tv-n le tudnánk
adni.
Kifferné: Az óvodák és iskolák kaptak ilyen oktató anyagot és a pedagógusoknak tartottunk
szemléletformáló értekezletet. Létezik az ún. Hulladékhíradó, ami egy ingyenes kiadvány.
Papp Pál: Kesztölc és Piliscsév valóban kilépett a társulásból?
Tóth János: Dorog Város is.
Papp Pál elmondta, hogy korrekt tájékoztatást kapott a testület, de ez nagy horderejű döntés és
jól át kell gondolni, ezért még kis időre van szükségünk.
Balogh András: a tatabányai üzem 2015-ben indul, a szerződésünk 2012-ben lejár, addig ki
fog velünk szóba állni?
Papp Pál: hatalmas mennyiségű szemét képződik, nagyon drága a technológia, a lakosokra
fogják hárítani a beruházás önköltségét, félek ettől.
Tóth János: a hulladékgazdálkodási társulás 2007-ben jött létre a pályázat beadása céljából, az
elmúlt 3 évben nem igen történt semmi.
Balogh András: annak van értelme, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, ez
környezetvédelmi szempontból is fenntartható.
Kovácsics István: ez egy sokismeretlenes egyenlet, én nem tudok dönteni, mert konkrétumok
egyik részről sem hangzottak el.
Tóth János javasolta, hogy térjen vissza a testület a napirend tárgyalására a következő ülésen.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
43/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő ülésén ismét napirendre
tűzi az önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos távlati helyzetével kapcsolatos
feladatokat.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Az önkormányzat Gazdasági Programja
Tóth János elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tervezetet, a kért
javaslatokat, javításokat megtettük benne.
Csobán Zoltán hiányolta, hogy Hanzelik Gábor „B” verziós javaslata nem került
kidolgozásra.
Tóth János elmondta, hogy olyan dologra nehéz „B” verziót készíteni, amire konkrét
kormánydöntés nincs.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
44/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2010-2014. évi
időszakra vonatkozó gazdasági programját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Egyebek
7.1. határozat a közműfejlesztési hozzájárulás mértékéről
Tóth János elmondat, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat tervezetet, a kért
javításokat megtettük benne.
Papp Pál megkérdezte, hogy ez hány telket érint.
Tóth János: 2 db telket.
Papp Pál: miért most lesz kivetve?
Tóth János: ennek már többször nekifutottunk, megalapozott döntést kellett hoznunk.
Kovácsics István: a 4. pont más lett.
Tóth János: ez hangzott el a bizottsági ülésen, de lehet konkrét határidőt is megszabni.
Csobán Zoltán kérte a szavazásból történő kizárását érintettség miatt.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
45/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csobán Zoltán képviselőt személyes
érintettség miatt. kizárja a szavazásból.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
46/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi

Határozat
1.) Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közműfejlesztési hozzájárulás
fizetési kötelezettséget állapít meg a Panoráma utcában a Kálvária utcában lévő
ingatlanok tulajdonosaira vonatkozóan.
2.) Közmű alatt értendő: út, járda, földgázvezeték, villanyvezeték, víz- és
szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés.
3.) A közműfejlesztési hozzájárulás mértéke:
1. Szilárd burkolatú közút építése, csapadékvíz elvezetése
2. Villanyhálózat kiépítése
3. Földgázvezeték kiépítése
4. Ivóvízhálózat és szennyvízhálózat kiépítése

978.000
443.000
1.091.000
79.000

Ft
Ft
Ft
Ft

A megállapított hozzájárulás mértéke az ÁFA összegét nem tartalmazza.
4.) A közműfejlesztési hozzájárulást legkésőbb az építési engedély jogerőre
emelkedésének napjáig kell az önkormányzat költségvetési számlájára befizetni. A
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de
méltányosságból legfeljebb 6 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet a
Képviselő-testület. A részletfizetés a kötelezettnek a határozat kézhezvételét követő 15
napon belül írásban benyújtott indokolt kérelem alapján állapítható meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7.2.döntés a bankszámlahitel-keret szerződés meghosszabbításáról
Tóth János elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat tervezetet, a
bizottság elfogadásra javasolta a testületnek.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
47/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Raiffeisen Bankkal fennálló EF2/2004. számú, 10 millió forint összegű bankszámlahitel-keret szerződést 2012. március 31ig meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7.3. Kovácsics István előterjesztése
Kovácsics István kiosztotta az írásbeli előterjesztést, melyben kimutatta hogyan lehetne
spórolni a jegyző bérével.
Balogh András elmondta, hogy Piliscsévvel kell felvenni a kapcsolatot, hiszen az ő
programjukban szerepel a körjegyzőség alakítása.
Csobán Zoltán: erről a lehető legrövidebb időn belül döntenünk kell. Induljunk el Piliscsév
irányában, mivel az ő programjukba ez szerepel.

Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
48/2011.(III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Tóth János polgármestert kezdjen
tárgyalásokat Piliscsév község vezetőségével, Piliscsév-Leányvár körjegyzőség
megalakítására vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7.4. Tóth János javaslata
Tóth János megkérdezte, hogy meghívja-e az úttervezőt a 2011. április 6-án tartandó
megbeszélésre.
Csobán Zoltán: kérdés az, hogy miről fogunk beszélgetni. Véleményem szerint tegyenek egy
szemlét a helyszínen.
7.5. kóbor kutyák
Kovácsics István kérte a polgármestert, hogy a kóbor kutyák problémáját oldja meg.
Tóth János elmondta, hogy sokba kerül egy-egy kutya gyepmester által történő elszállítása.
Hanzelik Gábor: nekem a gyerekek biztonsága fontosabb a pénznél.
Papp Pál: ez már több éves probléma, a legnagyobb tragédia az, ha egy kóbor kutya megijeszt
egy gyermeket és az minden kontroll nélkül kiszalad az úttestre, ennek beláthatatlan
következményei lehetnek, ezt már 12 évvel ezelőtt is jeleztem a testület felé. Nagy probléma,
hogy egy kutya szabály szerinti elszállítása horribilis pénzbe kerül.
7.6. templom díszkivilágítása
Balogh András a templom díszkivilágítására kérdezett rá.
Tóth János elmondta, hogy utána jár Balogh András felvetésének.
Hanzelik Gábor a napkollektoros céggel történő egyeztetésről számolt be, továbbá az
iparterületen történő hulladéklerakásra.
Tóth János: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K.m.f.
Tóth János
polgármester

Dr. Holicska Judit
jegyző
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