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Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát. Javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési programról, a
Családsegítő Szolgálat munkájáról
Előadó: KHSZK Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kijelölt munkatársai
2. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: Nemodáné Mészáros Piroska szociális és gyámügyi előadó
3. Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről. Tájékoztató a helyi
polgárőrség tevékenységéről. Tájékoztató a helyi tűzoltó egyesület tevékenységéről
Előadó:

Helyi körzeti megbízott
Polgárőr parancsnok
Tűzoltóparancsnok

4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a
beilleszkedési programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat beszámolóját
kell megtárgyalnunk. A beszámolót mindenki megkapta elektronikusan. Megkérném Héri
Andreát, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ munkatársát, hogy amennyiben
szükségesnek érzi, szóban egészítse ki a beszámolót.
Héri Andrea, a KHSZK munkatársa: Nem kívánok hozzáfűzni semmit, de a kérdésekre
szívesen válaszolok.
Endrész György képviselő: A beszámolóban szerepelt, hogy kilenc esetben történt komplex
családsegítés, december 31-én három esetet tartottak nyilván, illetve egy eset volt lezárva.
Ezek mit jelentenek? Másik kérdésem, hogy a családok átmeneti otthonát ki vette igénybe?
Héri Andrea, a KHSZK munkatársa: A családsegítés két feladatra bontható. Az egyik
önkéntes, azaz az ügyfél keres fel minket a problémájával, és mi segítünk neki. Ebből állt az
ön által kérdezett kilenc eset. A másik feladat a rendszeres szociális segélyben részesülők
beilleszkedési programja. Ezt kötelező igénybe venniük az ügyfeleknek, megadott feladatokat
kell elvégezniük, amiknek segítségével visszakerülhetnek a munkaerőpiacra.
Maka Piroska, a KHSZK igazgatója: Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő úr második
kérdésére válaszolva tájékoztatom önöket, hogy az anonimitást minden esetben be kell
tartanunk az anyaotthonban történő elhelyezés esetén. Nem fedhetjük fel az ügyfél kilétét,
hiszen sok okból kerülhet oda, például családon belüli erőszak miatt. Az önkormányzatnak
nincs pénzügyi kötelezettsége felénk, ezért nem vagyunk kötelesek beszámolni név szerint az
egyes esetekről.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs,
kérem, hogy ha elfogadják a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját,
kézfeltartással jelezzék. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
25/2011. (V.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési
programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési
programról és a Családsegítő Szolgálat munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: Mielőtt rátérnénk a második napirendi pontunkra, felkérem Maka
Piroskát, hogy a logopédiai szakszolgálat feladatkörének gesztortelepülésként történő
átvételének lehetőségeit ismertesse. A téma már az előző ülésen is szóba került.
Maka Piroska, a KHSZK igazgatója: Hatodik éve látja el a KHSZK a logopédiai feladatokat.
Az elmúlt két évben szakmai és pénzügyi mutatók miatt is elindult egy folyamat, hogy a
feladatokat a kistérségen belül mikrotérségben lássák el. Halmajugra és Kisnána már így látja
el a logopédiai feladatokat. A lényeg, hogy Vámosgyörk mint gesztortelepülés szerződést köt
a mikrotérség településeivel, Adáccsal, Atkárral és Visznekkel. Szedmák Szilvia logopédus
alkalmas a feladatra, fiatal, rátermett. Kora miatt a bére alacsonyabb, így a mutatók alapján az
egyenleg pozitív. Az általam készített kimutatásban látszanak az adatok. Ha mégsem helyesek
a számításaim, vagy esetleg kevesebb normatívát kapnánk, akkor a hiányzó tételt a
közreműködő települések az ellátott gyerekek arányában kiegészítik. A kimutatásban
szerepel, hogy Vámosgyörk jelenleg évi 25 ezer forintot fizet egy gyermek után. Emellett a
Jókai úti ellátó központ bérleti díja, illetve a gépjármű költsége elosztásra kerül. Jelenleg erőn
felül teljesítenek a kollégáim, de vannak bizonyos feladatok, amit kisebb csoportban,
átláthatóbban és a mutatók alapján gazdaságilag hatékonyabban működtethetünk. Ha mégsem
működne, akkor van visszaút. Ha most döntést hoz a testület, akkor ez további feladatokat
jelent, például megváltozik az intézmény, jelen esetben az óvoda neve, ennek alapján módosul
az alapító okirat, az SZMSZ és a nevelési program. Két közoktatási megállapodásra is
szükség lesz. Az egyik a négy önkormányzat közötti megállapodás, a másik Vámosgyörk és a
Kistérségi Társulás között jönne létre. A gyakorlatban úgy működne a dolog, hogy a
kiegészítő normatívát a Társulás hívja le és utalja tovább Vámosgyörknek. Természetesen
Vámosgyörknek bizonyos szempontok alapján beszámolási kötelezettsége lenne a Társulás
felé. Amennyiben szeretnék ellátni a feladatot, az ehhez szükséges megállapodástervezeteket
meg fogják kapni.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?
Endrész György képviselő: A többi településen volt-e erről szó? Hozzájárulnának?
Maka Piroska, a KHSZK igazgatója: Úgy tudom, a vezetők már szóban megegyeztek.
Testületi szinten még nem kerestek meg. Elsősorban Vámosgyörktől függ, de fontos kiemelni,
hogy három település részvételével már nem lenne gazdaságos a működtetés.
Nagy Gábor képviselő: Mind a négy önkormányzatnak pozitív lenne a költségvetése
szempontjából, ha megvalósulna ez az elképzelés?
Maka Piroska, a KHSZK igazgatója: Igen, a mutatók alapján mindenképpen megérné.
Nagy Gábor képviselő: Milyen határidőkhöz kell tartanunk magunkat?
Maka Piroska, a KHSZK igazgatója: A szervezeti változásokról még májusban kell dönteni,
alá kell írni a közoktatási megállapodást. Júniusban kell elkészülnie az SZMSZ-nek, az
alapító okiratnak, nevelési programnak, egyeztetve az SZMK-val, DÖK-kel. Referenciaként
Halmajugrát ajánlom, náluk jól működik a program.
Gedei Zoltán polgármester: Az óvodavezetőnek van kérdése?
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Ferenczné Laska Erika óvodavezető: Ezekre a dolgokra számítottam, egyelőre nincs
kérdésem.
A második napirendi pont tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról.
Gedei Zoltán polgármester: A második napirendi pontban a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámolót kell megtárgyalnunk. Megkérdezném Nemodáné
Mészáros Piroskát, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót?
Nemodáné Mészáros Piroska gyámügyi előadó: Helyesbíteni szeretnék. A beszámolóban a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőkről készült táblázat d oszlopában a
150%-ot 140%-ra kell módosítani.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban?
Szedmák Szilvia képviselő: A véleményemet szeretném elmondani. Meg szeretném köszönni
a beszámolót, nagyon szép, egységes munka.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki
elfogadja az önkormányzat gyermekvédelmi beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
26/2011. (V.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk
beszámolója

Község

Önkormányzatának

gyermekvédelmi

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az Önkormányzat gyermekvédelmi beszámolóját.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
A harmadik napirendi pont tárgya: Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről.
Tájékoztató a helyi polgárőrség tevékenységéről. Tájékoztató a helyi tűzoltó egyesület
tevékenységéről.
Gedei Zoltán polgármester: A harmadik napirendi pontunk következik. A körzeti megbízott
jelezte, hogy beszámolóját a következő testületi ülésünkön tudja csak megtartani. A helyi
polgárőrség részéről köszöntöm Szilágyi Imre megbízott elnököt. Kíván-e szóbeli kiegészítést
fűzni a beszámolóhoz?
Szilágyi Imre, a helyi polgárőrség megbízott elnöke: Nem kívánom kiegészíteni a beszámolót,
de a kérdésekre szívesen válaszolok.
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Endrész György képviselő: Van-e arra remény, hogy létszámban megerősödik a polgárőrség?
A jelenlegi létszám húsz fő, de ténylegesen 3-4 ember dolgozik.
Szilágyi Imre, a helyi polgárőrség megbízott elnöke: Elég nehéz helyzetben vagyunk, a falu
még mindig negatívan ítél meg minket. Sajnos rossz a hírneve a polgárőrségnek, és nehezíti a
helyzetet, hogy sokan nem vállalnak ingyen munkát. Az intézmények, a testület pozitívan áll
hozzánk. A lakosság körében azonban megfigyelhető, hogy ha ott vagyunk egy helyszínen,
akkor azt természetesnek veszik, ha pedig nem vagyunk ott, akkor az probléma. Csatlakozni
azonban nem nagyon akarnak hozzánk. Néhány fővel még esetleg gyarapodhat a létszám, de
nagyobb változás nem várható.
Tóth Zoltánné képviselő: Meg tudom erősíteni az elhangzottakat. Az iskola kezdeményezte az
ifjú polgárőr programot. Ennek a lényege az utánpótlás kinevelése lett volna. Eleinte sok 7-8os tanuló vett részt a programban, de lemorzsolódtak, köszönhetően a lakosság negatív
hozzáállásának. Pedig hasznos tevékenység lenne.
Gedei Zoltán polgármester: Véleményem szerint a megoldás az lenne, ha találnánk egy olyan
személyt a polgárőrség vezetésére, aki fel tudná vállalni ezt a feladatot, és az emberek
szívesen csatlakoznának hozzá. A településnek nagyon hasznos lenne, ha a rendőr mellett egy
stabil tízfős polgárőrség is működne.
Szilágyi Imre, a helyi polgárőrség megbízott elnöke: Sajnos több településen okoz problémát
a létszámhiány.
Tóth Zoltánné képviselő: Valahogy ki kellene vívni a lakosság tiszteletét. A szülőknek
például nagy problémája, hogy a nagyobb gyerekek hétvégente kijárnak a kocsmába, későn
mennek haza, pedig ezt az iskola házirendje is tiltja. A szülők az iskolától várják a segítséget.
A polgárőrség esetleg beavatkozhatna, ha éjszaka csellengő gyereket lát.
Szilágyi Imre, a helyi polgárőrség megbízott elnöke: Az a baj, hogy nem vagyunk hatóság,
nem sok jogkörünk van.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem, hogy aki
elfogadja a polgárőrség beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
27/2011. (V.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: A Vámosgyörki Tűzoltó Egyesület parancsnoka, Domoszlai
Sándor jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A
beszámolóját azonban mindenki megkapta. Az összes intézményvezető nevében mondhatom,
hogy kiváló a kapcsolat az egyesülettel, jól működnek.
Nagy Gábor képviselő: Ha a polgárőrségnek is ilyen vezetője lenne, nem itt tartanának.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki
elfogadja a Vámosgyörki Tűzoltó Egyesület beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A
beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
28/2011. (V.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Vámosgyörki Tűzoltó Egyesület munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Vámosgyörki Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: A logopédiai feladat ellátásával kapcsolatban várnám a
véleményeket, hozzászólásokat.
Endrész György képviselő: Minden információ rendelkezésünkre áll, Szedmák Szilvia is
elmondta, hogy az életében nem jelentene sok változást a döntésünk.
Szedmák Szilvia képviselő: A gyerekek szempontjából mindenképpen jobb lesz, hogy
megszűnik a várólista, minden gyereket fel tudok venni.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a logopédiai feladatot
mikrotérségi szinten lássuk el a továbbiakban, kézfeltartással jelezze. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
29/2011. (V.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Logopédiai feladat mikrotérségi szintű ellátása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat logopédiai feladatellátás mikrotérségi szintű ellátására” című
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
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1.

Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozatot hoz arról, hogy új feladatot kíván ellátni az óvodai
intézményén belül. Az új feladat: logopédiai szakszolgálati
feladatellátás. Ezzel egyidejűleg a közoktatási törvény alapján
megváltozik az intézmény neve is: Tulipán Napköziotthonos Óvoda
és Logopédiai Szakszolgálat.

2.

Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozatot hoz arra vonatkozóan, hogy az intézmény ellátási területe
a logopédiai szakszolgálat tekintetében: Vámosgyörk, Adács, Atkár
és Visznek települések közigazgatási területe.

3.

A Képviselő-testület felkéri a település jegyzőjét az intézmény
alapító okiratának 2011. május 31-éig történő elkészítésére.

4.

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a nevelési
program és az intézmény szervezeti és működési szabályzatának
2011. május 31-éig történő módosítására.

5.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulását, valamint felkéri a szükséges dokumentumok
elkészítésére, valamint az átadás lebonyolítására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Ferenczné Laska Erika óvodavezető
Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk a Commerzbank Zrt-vel kötendő készfizető
kezességvállalási szerződés és kiegészítő megállapodás. Felkérem Dr. Balázs László jegyzőt,
hogy ismertesse a megállapodás részleteit.
Dr. Balázs László jegyző: A szerződést és a megállapodást mindenki megkapta, nem kívánom
kiegészíteni.
Gedei Zoltán polgármester: Gondolkodtunk, hogy mire lehetne költeni a pénzt, de csak útra
lehet.
Endrész György képviselő: Hasznosabb lenne a szennyvíz-üzemeltető tartozására fordítani.
Nagy Gábor képviselő: Elég lenne három útra ez a tízmillió forint?
Gedei Zoltán polgármester: Igen, majd egyeztetünk a kivitelezővel. Egy másik elképzelésem a
Vasút tér felújítása.
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Endrész György képviselő: Az a vasút tulajdona, ott nem végezhetünk munkálatokat.
Mindenképpen aszfaltozott utakra lenne szükség.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki
egyetért a Commerzbank Zrt-vel megkötendő készfizető kezességvállalási szerződés,
valamint kiegészítő megállapodás aláírásával, kézfeltartással jelezze. (A szerződés és a
megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
30/2011. (V.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Készfizető kezességvállalási szerződés és kiegészítő megállapodás
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Commerzbank Zrt-vel kötendő készfizető kezességvállalási szerződés
feltételeit. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés
aláírásával.
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
szerződéshez kapcsolódó kiegészítő megállapodás részleteit. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a kiegészítő megállapodás aláírásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk Bárdi Attila ügye. Már az előző ülésen is
elmondtam, hogy lejárt a négy éves időtartam meghosszabbítása is, ami alatt be kellett volna
építenie az önkormányzattól vásárolt telket. Átadom a szót a jegyzőnek.
Dr. Balázs László jegyző: Kértük Bárdi Attilától, hogy hozza be az engedélyeket. Az építési
engedélye 2009-ben lejárt. Hatályos, érvényes engedélye nincs, csak az építési tervek vannak
meg.
Endrész György képviselő: Eredetileg abban állapodtunk meg, hogy senkivel sem
kivételezünk. Ha tudná igazolni, hogy van pénze az építkezés elkezdésére, akkor lehetne szó
hosszabbításról.
Dr. Balázs László jegyző: Ha már építési engedélyt sem tud mutatni, akkor véleményem
szerint nincs miről beszélni.
Nagy Gábor képviselő: Ha eddig nem kezdett hozzá az építkezéshez, már nem is fog.
Endrész György képviselő: Az a kérdés, hogy érdemes-e anyagi áldozatot hoznunk, ha
belátható időn belül elkezdi az építkezést. Tudni kellene, hogy lenne-e vevő a telekre, vagy
várjunk még.
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Gedei Zoltán polgármester: Javaslatom, hogy adjunk neki egy három hónapos határidőt. Ha
ezalatt nem tudja bemutatni az érvényes építési engedélyt, akkor az önkormányzat
automatikusan visszavásárolja a telket. Aki egyetért a javaslatommal, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
31/2011. (V.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bárdi Attila Vámosgyörk, István király út 28. szám alatti lakos
ingatlanügye
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Bárdi Attila Vámosgyörk, István király út 28. szám alatti lakos kérelmét a
Vámosgyörk, 1088/11 helyrajzi számú ingatlan beépítési kötelezettségi
határidejének meghosszabbítása ügyében, és a következő döntést hozta:
Bárdi Attila kérését a Képviselő-testület csak úgy tudja támogatni, ha
2011. augusztus 5-éig bemutatja az érvényes építési engedélyét.
Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a Képviselő-testület érvényt szerez
az adásvételi szerződésben foglaltaknak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Bizonyára észrevették, hogy szépül a falu. A közcélú munkások
sokat dolgoznak, látszik az eredménye a munkának. Az István király úton, illetve a Petőfi és
Kossuth utcában a jegyző körülnézett, és felszólította azokat az ingatlantulajdonosokat, ahol
gazos volt a telek. Arra kérném a testületet, hogy a következő ülésre nézzék át a köztisztasági
rendeletünket, ami tartalmazza többek közt, hogy az önkormányzat az arra rászorulóknál,
tehát időseknél, betegeknél elláthatja a fűnyírást. Hasonló javaslatokat, ötleteket várok a
következő ülésre. Egy jó hírt szeretnék közölni, az Opal Zrt-től 3 millió forint támogatásban
részesülünk, az átutalás még nem történt meg. A főbb területeket kellene kijelölnünk, hogy
mire fordítjuk az összeget.
Endrész György képviselő: Javaslom, hogy a Közösségi Ház felújítására fordítsuk az
összeget.
Tóth Zoltánné képviselő: Véleményem, hogy az iskolára kellene fordítani.
Gedei Zoltán polgármester: Többen is megkerestek az iskolán kívül, például az egyház.
Nehéz igazságot tenni.
Endrész György képviselő: Továbbra is a Közösségi Ház felújítását javaslom. Ha idén nem
csináljuk meg, össze fog dőlni.
Nagy Gábor képviselő: Ezzel kapcsolatban már született döntés. Úgy határoztunk, hogy idén
nem kezdjük el a munkálatokat.
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Endrész György képviselő: Szükség van a Közösségi Házra. A megoldást a kommunális adó
emelése jelentené. Ebből befolyna 3 millió forint, ehhez hozzátennénk az Opal Zrt. által
felajánlott 3 millió forintos támogatást és a tiszteletdíjak összegét, így már csak 1,5 millió
forint hiányzik az önerőhöz.
Gedei Zoltán polgármester: Számításaim szerint csak hitelből lehetne finanszírozni bármilyen
beruházást, amit nagyon veszélyesnek tartok. Másik veszélyforrás az utófinanszírozás. Ha
nem kapjuk meg időben a pénzt, akkor leáll a felújítás.
Endrész György képviselő: Továbbra is úgy gondolom, hogy bele kell vágni.
Nagy Gábor képviselő: A tervek 2008-as árakon készültek. Ilyen összegért jövőre már
biztosan nem fogják vállalni a kivitelezést. Ha nem kezdjük el a felújítást, akkor el kell
gondolkodni a Közösségi Ház további működéséről. Célszerű lenne összevonni az iskolával,
így Bódi Zsolt bérét meg lehetne spórolni. Ebben a formában ráfizetéses a működtetése.
Gedei Zoltán polgármester: A következő ülésre várom az ötleteket. Átadom a szót Szedmák
Szilviának.
Szedmák Szilvia képviselő: Az előző ülésen már beszéltünk arról, hogy falunap helyett egy
családi- és gyermeknapot tartanánk a Közösségi Ház udvarán. Elkezdődött a szervezés, a
következő programok várhatók: légvár, arcfestés, tombola, főzőverseny, kerékpáros ügyességi
verseny, foci, zumba, pogácsasütő-verseny, vöröskeresztes egészségügyi sarok, szabadtéri
előadás, babakocsis akadályverseny, balesetvédelmi bemutató. Kérnék mindenkit, hogy
támogassák a rendezvényt.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20.30 órakor bezárta.

K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző
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