11/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i
soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Lengyel György polgármester, Mórocz Lajos, Szemenyei Sándor,
Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá:

dr. Lipták Péter jegyző,
dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető,
Skorka Pálné jkv. vezető.

Lengyel György: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján,
hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését 15.00 órakor
megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Mórocz Lajos
és Varga Pál képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal,
egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a Képviselő-testület
az alábbiak szerint fogadott el. Kérem a képviselőket, hogy ennek
figyelembevételével szavazzon a napirendek elfogadásáról. A képviselő-testület 5
jelenlevő tagja a napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az alábbiak
szerint:
Tárgy:

Előadó:

1. Regionális vízellátó rendszerre vonatkozó
bérleti üzemeltetési szerződés elfogadása.

Lengyel György
polgármester

2. Bejelentések
Lengyel György: A soron kívüli testületi ülés megtartására azért került sor, mert
Képviselő-testületünknek is el kell fogadni az Orosházi Regionális Vízközműrendszerre vonatkozó bérleti – üzemeltetési szerződést. A meghívó mellékleteként
minden képviselő megkapta írásban. Szóbeli kiegészítésem nincs, kérem a
hozzászólásokat, javaslatokat.
Mórocz Lajos: A konténeres ivóvízminőség biztosítással kapcsolatban
minisztériumba beadott kérelemmel kapcsolatban érkezett-e válasz?

a

Lengyel György: Egyelőre nincs visszajelzés. Az érintett települések igyekszenek
elodázni a konténerek beüzemelését, 7 települést érint.
Mórocz Lajos: Számítások történtek, hogy melyik megoldás mennyibe kerülne?
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Lengyel György: Igen, végeztek számításokat, nagyságrendileg nem sokkal kerülne
többe az említett kút rákötése a rendszerre, ami azonban hosszú távon megoldaná a
problémát.
Mórocz Lajos: Ha a települések társulásban megoldanák a kút beüzemelését, akkor
az egész hálózatba bekerülne a jogszabályi előírásoknak megfelelő egészséges ivóvíz.
Lengyel György: Ezért történt a beadvány, mert a jogszabály és az előírt határidők
jelenleg nem teszik lehetővé ezt a megoldást. Az aradi vízátvétellel kapcsolatban még
nincs kormányközi megállapodás, ez nem jó hír, mert az eddigi munkálatok is
rengeteg pénzbe kerültek. Részletekről nem tudok beszámolni.
Lengyel György: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Aki egyetért azzal a
határozati javaslattal, melyet az előterjesztéshez mellékeltem, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület jelen lévő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
111/2013. (V. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben meghatározott közműves
ivóvízellátással
kapcsolatos
feladat-ellátási
kötelezettségének az Orosházi Regionális Vízközműrendszernek az Alföldvíz Regionális Víziközműszolgáltató Zrt. részére történő üzemeltetésbe adása
útján tesz eleget.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
határozat mellékletét képező bérleti-üzemeltetési
szerződés aláírására.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. május 20.
B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: Lehetőség van ismét a nyári gyermekétkeztetés támogatására
pályázati forrás igénybevételével. Ezzel kapcsolatos írásos előterjesztés elkészült és
megküldésre került a meghívó mellékleteként a képviselőknek. Kérdezem dr.
Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezetőt van-e szóbeli kiegészítése?
dr. Mészáros Erzsébet: A tavalyi évben már nem tudott önkormányzatunk az állami
forrásra pályázni, így saját erőből oldottuk meg. A korábbi gyakorlatot alapul véve
két határozati javaslatot terjesztettem elő a döntéstől függően. Az egyik javaslat
szerint nem vesz részt az önkormányzat szociális célú nyári gyermekétkeztetésben, a
másik javaslat kiegészül annyival, hogy saját erőből oldja meg. A pályázatok ebr-ben
történő rögzítési határideje ma éjfél.
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dr. Lipták Péter: Olyan lehetőséget tudok ajánlani, hogy Csanádapáca
Önkormányzatának van saját kft-je, amely ilyen profillal is rendelkezik. A
normatívából el tudná készíteni az ételt, csak el kellene hordani.
dr. Mészáros Erzsébet: Ebben az esetben részt tudnánk venni a pályázati rendszerbe,
de rövid az idő és erre a megoldásra nem készült előterjesztés.
Szemenyei Sándor: A tanyagondnok ki tudja szállítani ételhordóban.
Lengyel György: Korábban nem volt ilyen lehetőség, másként lett megoldva.
dr. Lipták Péter: A támogatási összeg növelhető, ha szabadidős programokat is
biztosítunk. A családsegítőnek kell leigazolni.
dr. Mészáros Erzsébet: A település a 25 %-os támogatási kategóriába esik.
Hangsúlyozom, hogy ma éjfélig kell a pályázatot az ebr rendszerben rögzíteni.
Lengyel György: Mivel nagyon rövid az idő, maradjon az előterjesztés szerinti
megoldás, a jövőben érdemes elgondolkodni a lehetőségeken. 9 főről van szó önerő
nélkül. Van-e valamilyen javaslat?
Varga Pál: Nem ismerjük az igényeket, maradjunk az írásban előterjesztett javaslat
mellett. Az elmúlt évben jól működött.
Mórocz Lajos: Pusztaföldvárról át kell hozni, ki kellene szállítani itt, nem biztos, hogy
munkabér és üzemanyag hozzáadásával befektetés arányosan olcsóbb lenne, mint ha
mindenkinek, támogatás nélkül, saját erőből finanszírozzuk.
Pusztai Ádám: Hagyjuk meg a tavalyi rendszert. Jövőre hamarabb neki kell fogni és
több lehetőséget kidolgozni.
Szemenyei Sándor: Nem tudni egy év múlva milyen lehetőségek lesznek. Nem tudom
mennyiből állítanának elő egy ebédet, nem látom az indokokat, hogy ne használjuk ki
a 9 fő állami támogatást.
Lengyel György: Javaslom az előterjesztés 2. számú határozati javaslatának
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
112/2013. (V. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
települési önkormányzatok részére szociális célú nyári
gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott
támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és
ellenőrzéséneki részletes szabályairól szóló 30/2010.
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(IV. 30.) EMMI rendelete alapján támogatást nem
igényel.
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális célú nyári gyermekétkeztetést
saját forrás biztosításával a költségvetési tartalék
terhére
vállalja.
Igény
szerint,
meleg
étel
biztosításával
a
Fehér-tó
Étteremből,
illetve
felmelegíthető készétel, illetve alapanyag formájában.
Kezdési időpont 2013. június 17., negyvenöt napra, 16
fő részére, napi 440,- forint összegben, összesen
316.800,- forint összegben. A rászorultságot a
gyermekjóléti központ munkatársa, a védőnő, a
kirendeltség-vezető és a tanyagondnok javaslata
alapján
kell
megállapítani
a
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúak
közül.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető
Határidő: 2013. június 17.
Lengyel György: Írásos előterjesztésként a meghívó mellékleteként minden képviselő
megkapta az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását, a határozati javaslattal együtt.
Mivel nincs hozzászólás, vélemény, javaslom az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
113/2013. (V. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete dönt arról, hogy
I. az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) - a módosítással nem érintett
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja:
•
A Megállapodás preambulumának első és második bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„AZ OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) – az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87. §
paragrafusában foglalt felhatalmazás, valamint:
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.)
• illetve más hatályos jogszabályok alapján – abból a célból, hogy a Délalföldi Régió Ivóvízminőség-javító
Programjának
II.
–
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megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, az
ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük
biztosítása mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai
Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására
jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az egységes,
lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást
biztosítani tudják,
OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS néven Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás)
hoztak létre.”
A Megállapodás I.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.1. A Társulás tagjai, alapvető adatai és működési szabályai:

•

Ssz.

1.

A tag
önkormányzat
neve
Árpádhalom
Község
Önkormányzata

2.

Békéssámson
Község
Önkormányzata

3.

Csabacsűd Község
Önkormányzata

4.

Eperjes Község
Önkormányzata

5.

6.

Gádoros
Nagyközség
Önkormányzata
Hunya Község
Önkormányzata

A tag
önkormányzat
székhelye
6623
Árpádhalom,
Petőfi u. 17
5946
Békéssámson,
Hősök tere 1012
5551
Csabacsűd
Szabadság u.
41

Lakosságszám
(2008. január
1-én)

Önkormányzati
határozat
száma

Képviseli:

547

7/2010. (II.8)

Szarka Attila
polgármester

2488

186/2009.
(XII.22)

Barna Jánosné
polgármester

1902

313/2009.
(XII.17)

Molnár József
polgármester

6624 Eperjes
Petőfi u. 1.

567

6/2010. (II.3).

Dr. Kiss Csaba
polgármester

5932 Gádoros
Kossuth u. 16

3881

216/2009.
(XII.14)

5555 Hunya
Rákóczi út 19.

711

159/2009.
(XII.10)

Dr. Prozlik
László
polgármester
Petényi
Szilárdné
polgármester

7.

Kardos Község
Önkormányzata

5552 Kardos
Gyomai út 24.

682

169/2009.
(XII.30).

Brlás János
polgármeste

8.

Kardoskút Község
Önkormányzata

5945 Kardoskút
Március 15. tér
3.

931

204/2009.
(XII.14).

Lengyel György
polgármester

9.

Kondoros Község
Önkormányzata

5553 Kondoros
Hősök tere 23.

5465

14/2010.
(I.21).

Dankó Béla
polgármester

10.

Nagyszénás
Nagyközség
Önkormányzata

5370

145/2009.
(XII.15).

11.

Orosháza Város
Önkormányzata

5931
Nagyszénás
Hősök útja 9.
5900 Orosháza
Szabadság tér
4-6.
5556
Örménykút
Dózsa u. 26.

30356

481/2009.
(XII.18).

446

153/2009.
(XII.10).

12.

Örménykút Község
Önkormányzata

5

Nyemcsok
János
polgármester
Csizmadia
Ibolya
alpolgármester
Szakács
Jánosné
polgármester

13.

Szarvas Város
Önkormányzata

14.

Tótkomlós Város
Önkormányzata
Nagymágocs
Nagyközség
Önkormányzata
Pusztaföldvár
Község
Önkormányzata

15.
16.

5540 Szarvas
Szabadság u.
25-27.
5940
Tótkomlós
Fő út 1.
6622
Nagymágocs,
Szentesi út 42.
5919
Pusztaföldvár,
Rákóczi u. 66.

Összesen:

•

•

•

•

-

•

17576

691/2009.
(XII.17).

Besenczy
Zoltán
alpolgármester

6164

440/2009.
(XII.14).

Malya György
képviselő

3152

94/2011
(VI.28)

Atkári Krisztián
polgármester

1752

159/2011
(VI.24)

Dr. Baranyi
István
polgármester
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a továbbiakban a Társulás Tagjai - az egyes önkormányzati

képviselőtestületek határozata alapján tartott társulási alakuló ülésükön
hozott döntésükkel
elhatározták, hogy létrehozzák
a
tag
önkormányzatok területén megvalósuló ivóvízminőség-javító program
keretében önkormányzati társulásukat.
A társulás tagjai megállapodtak, hogy a határozathozatal
szempontjából, minősített többséghez legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.
A minősített többséget nem igénylő kérdésekben a döntéshez legalább
annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő
tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó
önkormányzatnak a csatlakozási szándékáról a Társulási Tanácsot a
minősített többséggel hozott vonatkozó határozatának megküldésével
legalább hat hónappal korábban értesítenie kell. A Társulási Tanács
határozatában dönt a csatlakozás időpontjáról.
A társulási megállapodást felmondani - kivéve, ha a felmondás
minősített többséggel hozott határozattal történik, vagy ha
jogszabályban előírt feltétel teljesülésének megszűnése folytán
bekövetkező hatáskörmegszűnés miatt válik év közben szükségessé - a
naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló minősített
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többségű szavazataránnyal hozott - döntést a képviselő-testület
legalább a tárgy év június 30. napjáig köteles meghozni és a társulás
tagjaival közölni. A megszűnés – jogszabály vagy a társulás ellenkező
rendelkezése kivételével – kizárólag az év utolsó napjára szólhat.”
1. A Megállapodás I. 9. pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A társulási megállapodás – szerződésszegés nélküli – módosítását,
megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja csak a Társulási és
Támogatási, illetve egyéb szerződésekben, megállapodásokban vállalt
feltételek, a tagok határozata, ezek hiányában a hatályos jogszabályok,
különösen az Mötv. szabályai betartásával kezdeményezheti.”
1. A Megállapodás I. 10. pont d) alpontjának első bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„d) A Társulás Elnöke a Társulási Megállapodást megküldi:
• az aláírástól számított 15 napon belül a székhely szerint illetékes
Kormányhivatalnak, valamint,”.
1. A Megállapodás I. 11. pont b) és c) alpontjai helyébe a következő rendelkezés
lép:
„b) Tagi jogok és kötelezettségek:
b/1. A társult tagsággal járó feladatok teljesítése:
• A Tag köteles a Társulási szerződésben vállalt kötelezettségeit

•

•

teljeskörűen teljesíteni, illetve az Ivóvízminőség-javító Programhoz
kapcsolódóan a Társulást terhelő kötelezettségek teljesítésében
közreműködni.

A társulási megállapodást általában a társulás Tagja részéről –
kártérítési és kártalanítási kötelezettség nélkül felmondani akkor
lehet, ha a felmondás nem sérti a társulási megállapodásba
foglaltakat, a hatályos jogszabályokat, különösen a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-t.
A kilépés engedélyezéséről szóló döntéshez a bentmaradó
tagoknak az elszámolást el kell fogadni.

b/2. A társult tag fizetési kötelezettségei:
• Tagok rögzítik, hogy a Társulás számára bármely tag által
fizetendő fizetendő hozzájárulás, egyéb költség, kötelezettség nem
teljesítése esetén a Társulás a fizetési határidőt követő 15. naptól
azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.
• A Társulási Tanács kezdeményezésére a társult tagok minősített
többséggel hozott határozatával, a naptári év utolsó napjával
kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a Társulási
Megállapodásban vagy a társulási határozatban foglalt
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
• Kizárási oknak minősül különösen:
• ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének
írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 60
napon belül sem tesz eleget,
• ha a Tag a Társulás működéséhez szükséges döntési vagy
előzetes egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget;
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• ha a Tag a Társulás érdekei ellen cselekszik, vagy veszélyezteti a
hatékony együttműködést.
A kilépő Tag a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a kilépésével a többi
Tagnak okozott konkrét és közvetlen károkért, többletköltségekért
• A társulás megszűnése:
• ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel
azt elhatározzák;
• a törvény erejénél fogva;
• a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni.
1.
A Megállapodás II.1. pontjában az ”Ötv-ben„ szövegrész helyébe az „Mötvben” szövegrész lép.
7. A Megállapodás III. 12.1. pont a) alpontja törlésre kerül.
8. A Megállapodás IV. 3. pontjában a „Ttv.” szövegrész helyébe az „Mötv.”
szövegrész lép.
9. A Megállapodás VIII. 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„VIII. 1.1. A Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, a Társulás Alelnökei, a
Társulás Bizottságai.”
10. A Megállapodás VIII. 2.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente két alkalommal
tartja. A Társulási Tanács üléseit a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén az
Alelnök, az ő akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti. Az alakuló
ülést a Társulás Elnökének megválasztásáig a delegált képviselők közüli
korelnök vezeti.”
11. A Megállapodás VIII. 2.4.2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„e) az illetékes Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére,”.
12. A Megállapodás VIII. 2.4.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„VIII. 2.4.3. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a
szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.
13. A Megállapodás VIII.2.4.7. pont b) alpontja törlésre kerül.
14. A Megállapodás VIII. 6. pontja és a pont címe a következőkre módosul:
„VIII. 6. A Társulási Tanács munkaszervezete
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése,
végrehajtás szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 95. §
(4) bekezdése alapján.”
15. A Megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba.
II. felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Lengyel György polgármester a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért
Határidő:
2013. június 30.
Lengyel György: Kérdezi Szemenyei Sándor képviselőt, hogy áll a piaci asztalok feletti
tető készítésével.
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Szemenyei Sándor: A faanyag leszállításra került, csoportosítva vannak. Dunai Attila
szeretné külön szerződés keretében munkaidőn kívül elkészíteni, ha kéri, szívesen
segítek szakmailag, ha nem, akkor csinálják ahogy akarják.
Varga Pál: Dunai Attila kérte így, ajánlkozott a munka elvégzésére, hogy munkaidőn
kívül külön szerződés keretében, díjazás ellenében. Ezért küldtem Sanyi bácsihoz.
Szemenyei Sándor: A séma alapján nem tudja, hogyan lehet kivitelezni. Ha ő akarja
csinálni akkor a közmunkásokat nem lehet bevonni.
Lengyel György: Tárgyalás kérdése, de a közmunkások kevesen vannak. Ezért jött az
ötlet, hogy közmunkán kívül vállalja, szerződéssel. Mindegy milyen formában végzi,
de az elkészített terv alapján kell kivitelezni. A festést a közmunkások is
megcsinálhatják akkor is, ha szerződés keretében lesz felállítva.
Szemenyei Sándor: Közösen nem szabad, aki vállalja, annak kell végig csinálni.
Lengyel György: A május 30-i soron következő testületi ülésen döntsünk, addig lehet
egyeztetni, javaslatot tenni.
Varga Pál: Addigra lehet több munkaerőnk is, akkor csinálhatjuk munkaidőben,
közmunkásokkal.
Lengyel György: Köszönöm, hogy segítetek, május 30-ig előkészítjük, addigra tudjuk
hány embert foglalkoztathatunk.
Szemenyei Sándor: Én szívesen segítek az eredeti elképzelés szerint.
Varga Pál: Tavaly vásároltunk egy kistraktort – fűnyírót. Akkor a költségek miatt nem
vásároltuk meg a fűgyűjtőt. Szóba került, hogy esetleg később megvásároljuk. Akitől
vásároltuk az azóta is várja a jelzést. Most nyilatkozzon a testület, hogy
megvásároljuk-e. Ennek a bekerülési összege bruttó 185 ezer forint.
Szemenyei Sándor: Meg kell fontolni, hogy kell-e a fűgyűjtő, szükség van-e rá. Egy
évig jó volt a nélkül is.
Varga Pál: Működik a nélkül is, csak akkor össze lehetne gyűjteni a füvet, nem
életfontosságú.
Mórocz Lajos: Nem a fűgyűjtővel kellene foglalkozni, hanem azzal, hogy időben le
legyen vágva. Hogy néz ki most is?
Varga Pál: Mindenki belevág, a javát kikaszálják.
Mórocz Lajos: Közterület, nekünk kell dönteni, hogy mikor lesz a kaszálás. Nem lehet,
hogy a lakosok ígérgessenek és össze vissza belevágjanak. Vagy ha valakinek kell,
akkor az egészet vágja, szerződést kell vele kötni.
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Szemenyei Sándor: A gépnek is megerőltető és lassabban is halad ha engedjük, hogy
megnőjön.
Lengyel György: A következő testületi ülésre előterjesztést kell készíteni, határozati
javaslattal, és majd akkor döntünk.
Varga Pál: Május 9-én Sajógalgócon részt vettem a tanyagondnokok találkozóján. Ott
elhangzott információ szerint ismét kiírásra kerül tanyagondnoki célra busz
beszerzésre pályázat. Ezt a pénzt december 1-ig le kell hívni az EU-tól. A pályázat
100 %-os támogatottságú, nem kell önerő, csak az ÁFA. Nekünk előny, hogy még
nem, kaptunk ilyen célra támogatást. Terepjáróra nem lehet pályázni, csak terepes
buszra, 12 millió forintig. Lehet 17-19 személyes is. Ruzsán lesz legközelebb
találkozó, ahol bővebben tájékoztatnak a pályázattal kapcsolatban. Arról kellene most
dönteni, hogy készüljünk akkorra.
Mórocz Lajos: Jogosítvány is más kategóriás kell, a nagyobb buszra.
Szemenyei Sándor: Sárga tábla is kellene a tanyagondnoki buszra.
Mórocz Lajos: Ha 9 fős buszt pályázunk, megnyerjük, el lehet adni a mostanit és
visszajön a pénz. Be kell adni a pályázatot.
Lengyel György: Nem tudjuk hogyan alakul a következő év. Lehet, hogy szükség lesz
egy nagyobb buszra, vagy 2 buszra.
Varga Pál: Van amikor üres kapacitása van a busznak, de van amikor kevés.
Gyarapítjuk a település vagyonát, most csak arról kell dönteni, hogy foglalkozzunk-e
a pályázattal.
dr. Lipták Péter: Érdemes, muszáj az ilyen pályázatokkal foglalkozni.
Lengyel György: Pályázat után is dönthetünk a másik buszról. Támogatom az
elképzelést, hogy adjunk be pályázatot.
Tájékoztatom a testületet, hogy tavasszal a fametszéskor a kék vércse kutatók
elkérték a levágott ágakat, ennek ellenébe kértem, hogy tartsanak előadást az
iskolásoknak. Kétszer két órában értékes előadást tartottak.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív
tanácskozást a nyílt ülést 16,25 órakor bezárom.
Kmft.
/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
kirendeltség-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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