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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült Szendrő Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. szeptember 9. 
napján megtartott  rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Az ülés helye: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal, Tanácskozó terme 
  Szendrő, Hősök tere 1. 

 
 

Jelen vannak 
 
Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó 
László, Jósvay István képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: 
Paszternák János képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartalmán: 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.  
 
A képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett a 
javaslattal. 
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Közbeszerzés tárgyában benyújtott árajánlat elbírálása 

előadó: Tomorszki István polgármester 
 
2./ 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére és benyújtására vonatkozó 
meghatalmazás jóváhagyása 

előadó: Hudák József alpolgármester 
 
3./ Indítványok, javaslatok 
 
 
 
 
1.Napirend 
A képviselő- testület az 1. napirend keretén belül a KEOP-2014-4.10.0/F ,,Épületenergetikai 
fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Szendrőn,, tárgyú pályázat 
közbeszerzési eljárása kertében benyújtott ajánlatokat bírálja el.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Felhívja a testület figyelmét arra, hogy a közbeszerzések tárgyában hozott döntés 
meghozataláról – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  22. §-a értelmében - 
név szerinti szavazás szükséges.  
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Tomorszki István polgármester 
Tudja, hogy a testület számára már ismert a szóban forgó pályázat mibenléte, de szeretné 
ismertetni a fontosabb tudnivalókat..Emlékezteti a testültet, hogy az árajánlat-kérések 
megtörténtek, melynek alapján 3 cég küldte meg árajánlatát. Az ajánlatokat az erre a célra 
felállított bíráló bizottság véleményezte és megállapításait, javaslatait jegyzőkönyve foglalta, 
melyet az alábbiak szerint összegez a képviselő-testület számára: 
 
Ajánlatkérő neve és címe: Szendrői Közös Önkormányzat 
3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
Tel: 48/ 560-506 
Fax: 48/560-508 
Képviselője: Tomorszki István 
 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
KEOP-2014-4.10.0/F Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva Szendrőn 
A projekt célja a szendrői iskola energetikai korszerűsítése, melynek keretében megvalósul 
az épület külső hőszigetelése, a nyilászárók kicserélése, a fűtési rendszer felújítása, 
valamint a villamos energia ellátására napelemek telepítése. 
A beépítésre kerülő napelemes rendszernek teljesítenie kell az alábbi követelményeket: 
A napelemes modulokra gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80/-os teljesítményre  
A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá 
kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén IEC 61646 
szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, 
a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik. 
A választott eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli meghívásos, Kbt. 122/0. § (1) bekezdés 
A Bíráló bizottság megállapította, hogy az eljárás eredményes volt.  
Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 db az 
alábbiak szerint: 
 

1. SBM- Verting Kft. 
2300 Ráckeve, Bartók Béla utca 9. 
Mészáros Szilveszter 
+3670/614- 6579 
mszilveszter@invitel.hu 
Ajánlati ár:    35.464.794,- Ft. (nettó) 

 
2. Brand 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

3812 Monaj, Béke utca 72.  
Taskó Ákos ügyvezető 
30/635-0426 
taskolaszlo@gmail.com 
Ajánlati ár:    38.182.787,-Ft (nettó) 

 
3. Borsodszer Építő és Szerelő Kft. 

3780 Edelény, Petőfi u. 5. 
Juhász Józsefné ügyvezető 
30/228-9431 
borsodszer@borsodszer.hu 
Ajánlati ár:    44.334.692,- Ft (nettó) 

 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
A Bíráló Bizottság javasolja az alábbi nyertes kihirdetését a képviselőtestület számára.  

mailto:borsodszer@borsodszer.hu
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Nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 

SBM-Verting Kft. 
2300 Ráckeve, Bartók Béla utca 9. 
Mészáros Szilveszter 
+3670/614 65 79 
mszilveszter@invitel.hu 
Ajánlati ár:    35. 464.794.- Ft (nettó) 
(A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.) 

 
A bíráló bizottság véleményét figyelembe véve ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak 
előterjesztett formában történő elfogadását név szerinti szavazással.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/F Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Szendrőn  beszerzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő az „Épületenergetikai 
fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Szendrőn”  pályázat 
keretében  lefolytatott - hirdetmény nélküli meghívásos - közbeszerzési eljárást lezáró 
döntését  az alábbiak szerint hozza meg: 
 
1. Eljárási döntések: 

 
A benyújtott ajánlatok száma :3 db.  
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -  
 
Érvényes ajánlatot tevők: 
 

- SBM-Verting Kft.     -2300 Ráckeve, Bartók Béla utca 9. 
- Brand 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 3812 Monaj, Béke u. 72. 
- Borsodszer Építő és Szerelő Kft. - 3780 Edelény, Petőfi u. 5. 

 
2.  Érdemi döntések: 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

A nyertes ajánlattevő: 
 
SBM-Verting Kft.     -2300 Ráckeve, Bartók Béla utca 9. 
 

3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
    

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 22. 

 
 

Módosító javaslat nem volt. A név szerinti szavazás eredménye jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

mailto:mszilveszter@invitel.hu
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A jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazatott, a képviselők 6 igen szavazatával 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2014.(IX.09.) határozata 

 

Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/F Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Szendrőn  beszerzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő az „Épületenergetikai 
fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Szendrőn”  pályázat 
keretében  lefolytatott - hirdetmény nélküli meghívásos - közbeszerzési eljárást lezáró 
döntését  az alábbiak szerint hozza meg: 
 
3. Eljárási döntések: 

 
A benyújtott ajánlatok száma :3 db.  
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -  
 
Érvényes ajánlatot tevők: 
 

- SBM-Verting Kft.     -2300 Ráckeve, Bartók Béla utca 9. 
- Brand 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 3812 Monaj, Béke u. 72. 
- Borsodszer Építő és Szerelő Kft. - 3780 Edelény, Petőfi u. 5. 

 
4.  Érdemi döntések: 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

A nyertes ajánlattevő: 
 
SBM-Verting Kft.     -2300 Ráckeve, Bartók Béla utca 9. 
 

3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
    

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 22. 

 
 
 
2 .  Napirend 
A képviselő-testület a 2. napirend keretén belül az ÉRV Zrt. által előterjesztett 15 éves 
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére és benyújtására vonatkozó javaslatot tárgyalja. (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Megkéri Hudák József alpolgármester urat, hogy röviden ismertesse a programot. 
 
Hudák József alpolgármester 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11§-a a víziközmű-szolgáltatás 
hosszútávú biztosíthatósága érdekében tizenötéves időtávra szóló gördülő fejleszési terv 
készítésének kötelezettségét írja elő. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, 
valamint beruházási tervből áll. 
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A jogszabály rendelkezései szerint a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett 
víziközművek esetén a terv elkészítése és benyújtása a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal felé az Ellátásért felelős kötelezettsége. 
Az ÉRV Zrt. üzemeltetési tapasztalatai és szakmai ismeretei alapján elkészítette a 
biztonságos és megfelelő minőségű közműellátás érdekében szükséges fejlesztések 
megvalósítását célzó 15 éves gördülő felújítási és pótlási terv javaslatát, melyet megküldött 
az önkormányzatnak. (A fejlesztési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Tomorszki István polgármester 
Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a terveztetésről. 
 
Hozzászólások 
 
Jósvay István  
Érdeklődik, hogy ebben a programban lehet-e tervezni ivóvízbekötést, hiszen köztudott, hogy 
Szendrő városában sok háztartás nem rendelkezik azzal. Véleménye szerint ez azért nem 
lenne rossz, mert nagyon sok pénzt elköltenek évente közkifolyókra, és lehet, hogyha a 
bekötést támogatnák, akkor egy idő múlva megtérülne az arra fordított összeg. Egyébként 
támogatja a terv elkészítését.  
 
Hudák József alpolgármester 
Tájékoztatja a képviselő- testület, hogy a bekötés a fogyasztó igényére, terhére történik, 
tehát ilyen formában ez nem kivitelezhető. 
 
Joó László 
Megjegyzi, hogy amikor az ő irányítása alatt álltak a munkálatok a GAMESZ-nál, már volt 
ilyen próbálkozás, de nem nevezné sikeresnek és nagy érdeklődésűnek. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Érdeklődik, hogy jelen pillanatban mennyibe kerül rácsatlakozni a vízhálózatra. 
 
Hudák József alpolgármester 
Elmondja, hogy az ivóvíz ellátáshoz való csatlakozás körülbelül 70.000.- forintba kerül 
földmunka nélkül. Véleménye szerint egyébként, azoknak nincs bekötve az ivóvíz, akiknek 
ha megtörténne a bekötés, nem fizetnének szolgáltatási díjat.  
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy alapvetően sok panasz érkezik azzal kapcsolatosan, hogy van, aki nem fizeti 
a közkifolyók díját, és mégis használhatja - ezt így ilyen formában igazságtalannak érzik 
azok, akik fizetnek. 
 
Hudák József alpolgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy létezik már erre a problémára egy úgynevezett 
,,kulcsos” megoldás, tehát csak az kap kulcsot a csaphoz, aki rendszeresen fizeti a díját, aki 
nem fizet, nem tud hozzáférni. 
 
Tomorszki István polgármester 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Meghatalmazás az ÉRV Zrt. részére 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv 
elkészítésére és benyújtására 
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős – 
meghatalmazást ad az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére, 
hogy a 2015-2029. közötti időszakra vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv 
teljes elkészítésére és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé történő 
benyújtására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terv benyújtásához kapcsolódó 
nyilatkozat és meghatalmazás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 12. 

 
Módosító javaslat nem volt. 
A jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazatott, a képviselők 6 igen szavazatával 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2014.(IX.09.) határozata 

Tárgy: Meghatalmazás az ÉRV Zrt. részére 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv 
elkészítésére és benyújtására 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős – 
meghatalmazást ad az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére, 
hogy a 2015-2029. közötti időszakra vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv 
teljes elkészítésére és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé történő 
benyújtására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terv benyújtásához kapcsolódó 
nyilatkozat és meghatalmazás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 12. 

 
 
3.  Indítványok,  javaslatok  
 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer 2015. 
évi fordulójához való csatlakozás 
 

Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. 
rendelet szolgál. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához 
szükséges csatlakozási nyilatkozatot az Önkormányzatnak 2014. október 1-éig kell 
megküldenie, a települési önkormányzatok csatlakozása önkéntes. 
A csatlakozó önkormányzatoknak október 3-ig kell kiírni a pályázatot, amely a korábbi 
évekhezhez hasonlóan "A" és "B" típusú pályázat benyújtásának a feltételeit határozza meg. 
Kéri az előterjesztés megvitatását.  
 
Hozzászólások 
 
Kalász László 
Véleménye szerint, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy támogassák a felsőfokú 
intézménybe járó gyermekeket, javasolja a programhoz való csatlakozást. 
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Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Az előterjesztéshez csatolt általános szerződési feltételek alapján javasolja a csatlakozási 
nyilatkozat, valamint az "A" és "B" típusú pályázati kiírás elfogadását a határozati javaslatban 
foglaltak szerint. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy:   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer 
  2015. évi fordulójához való csatlakozás. 
 
Szendrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 
 
A Képviselő-testület az "A" és "B" típusú pályázati kiírást az előterjesztéshez csatolt 
formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2014. október 1., illetőleg 2014. október 3. 
 

Módosító javaslat nem volt. 
A jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazatott, a képviselők 6 igen szavazatával 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2014.(IX.09.) határozata 

 
Tárgy:   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer 
  2015. évi fordulójához való csatlakozás 
 
Szendrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
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fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 
 
A Képviselő-testület az "A" és "B" típusú pályázati kiírást az előterjesztéshez csatolt 
formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2014. október 1., illetőleg 2014. október 3. 
 
 

- Szociális nyári gyermekétkeztetéshez kapott támogatás módosítása 
 
Tomorszki István polgármester 
Szendrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 37/2014. (III.26.) határozatával 
támogatási igényt nyújtott be az emberi erőforrások miniszterének 20/2014.(III.20.) EMMI 
rendelete alapján a szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításához.  
A kapott támogatás 700 fő részére 44 napon át 30.800 adag meleg ebéd. A támogatási 
összeg 13.552.000 Ft volt. 
Az Önkormányzat a programot sikeresen lebonyolította, de a lezárást követő elszámolás 
során megállapításra került, hogy a támogatás nem került teljes egészében felhasználásra, 
ezért a fel nem használt összeget vissza kell utalni a Magyar Államkincstár számára.  
Kéri az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételéhez a képviselő-testület felhatalmazását.  

 
Képviselő-testülete egyhangúan felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatás 
módosítására irányuló kérelmet nyújtson be a Magyar Államkincstár Megyei 
Igazgatóságának és egyidejűleg intézkedjen a fel nem használt összeg visszautalásáról. 
 

- Csatlakozás az Itthon vagy! Magyarország Szeretlek! c. programhoz 
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ismét megrendezésre kerül országszerte a az 

„Itthon vagy- Magyarország, szeretlek!” című országos program, melyhez véleménye szerint 

ismét csatlakoznia kellene a városnak. Az előző évtől eltérően idén egy napos lesz a 

rendezvény, illetve még nincs információ a szervezéshez felhasználható támogatásról, de 

ettől függetlenül javasolja a megrendezését.  Néhány programot kiemel a tervezettek közül, 

melyeket javasol benyújtásra, ezek az alábbiak: 
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- új intézmények bemutatása 
-Közművelődési Központban ,, Múltidéző” est megszervezése 
-program kötelező eleme: esti tábortűz gyújtás 
 
Jósvay István Várbarátok Egyesületének Elnöke 
Tájékoztatja a testületet, hogy terveik szerint éppen azon a napon szervezik a Várbarátok 
Napját, és kéri, hogy a programjaikkal csatlakozhasson az egyesület a városi programokhoz, 
és erről egyeztessenek. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást, valamint a programhoz történő csatlakozási szándékot 
egyhangúan tudomásul veszi.  
 

- Tájékoztatás a  II. Szendrői  Gazdanapok programjairól 
 
Hudák József alpolgármester 
Tájékoztatásában elmondja, hogy az idei programok a tavaly bevált fővonalon lesznek 
szervezve,  tehát ismételten lesz főzőverseny, állatsimogató, munkagépek bemutatása, 
madárkiállítás. Idén több kiegészítő programot rendezvényen részt fog venni 4 közismert 
színész is, akik a főzőverseny zsűrizésében fognak segédkezni. A gyermekek számára 
lesznek gyermekjátékok, például ugrálóvár. Elmondja, hogy több fellépő csapat fogja 
színesíteni a napközbeni hangulatot. A programról részletesebben a szórólapokról lehet 
tájékozódni. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul veszi.  

 
 

- Egyéb  észrevételek, javaslatok 
 

Joó László 
Fel szeretné hívni a figyelmét a képviselő-testületnek néhány lakos által kifogásolt dologra. 
Elsőként említené, az új szociális szolgáltató központ mellett lakó problémáját, mely az 
épület építési időszakában keletkezett törmelékkel kapcsolatos. Elpanaszolták neki, hogy a 
lakos kerítésének tövében lett elhelyezve a megmaradt beton. Járt a helyszínen és valóban 
meglévő a probléma, szeretné kérni, hogy segítsenek a helyreállításban.  
Másodikként említi a szociális szolgáltató központ épületével szemközt épülő 
szépségszalont. Az előtte elhelyezkedő járdalapok fel lettek szedetve az építtető részértől, 
megnehezítve a közlekedést, és életveszélyes helyzetet teremtve. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy a kerítés problémájának megoldásán gondolkodnak, a járdalapok pótlását a 
GAMESZ feladatai közé sorolja. 
 
Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Egy észrevételét szeretné a testülettel közölni, elmondja, hogy a strandrét egyik bejáratánál 
hatalmasra nőtt a gaz és elképesztő rendezetlenségre utal, kéri, hogy rendeljék el a 
kaszálást. 
 
Hudák József alpolgármester 
Egyetért Gajdosné Tolnai Klára képviselő asszonnyal, és hangsúlyozza, hogy valóban fontos 
ezen terület kaszálása. 
 
Joó László 
Szintén egy lakás állapotáról szeretne beszélni, melynek a cserepei meglazultak, lehullanak. 
Véleménye szerint a tűzzel játszanak, kíváncsi arra, hogy mit tehetnének ez ügyben. 
 



Hudák József alpolgármester
Elmondja, hogy tudomása szerint nem lehet bemenni másnak a tulajdonát képező területre,
a bontás illetve más munkálatok is hatósági eljárás keretén belül engedélykötelesek.

Joó László
Tisztában van mindezekkel, ám kihangsúlyozza, hogy ha baj történne, az önkormányzatot
vonnák felelősségre. Javasolja, hogy tegyenek a háztól egy méterre egy dróthálót, hogy ne
lehessen megközelíteni, így elkerülve a baleseteket.

Hudák József alpolgármester
Észrevételét szeretné megosztani a képviselő- testülettel. Elmondja, hogya Hősök terén
található Nemzeti Dohánybolt megközelíthetősége elég nehéz, mivel annak tulajdonosa
közterületre kihelyezett asztalainál folyamatos züllés folyik, érdeklődik, hogy mit lehetne ez
ellen tenni, hiszen tudomása szerint nem a működtető területe.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
Elmondja, hogy fel tudja szólítani az üzemeltető tulajdonost, hogy közterületre nem
helyezhet ki asztalokat, székeket, főleg, ha alkoholos ital fogyasztására is használják.

A képviselő-testület a tájékoztatásokat és az elhangzott felvetésekre adott válaszokat
egyhangúan tudomásul veszi.

Mivel több hozzászólás, javaslat nem volt, Tomorszki István polgármester megköszöni a
megjelenést és bezárja az ülést. ,

Tomorszki István
polgármester
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