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ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Napirendek:
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Üllés Község Képviselőtestületének
2012. szeptember 24 rendkívüli, nyílt ülésén meghozott
HATÁROZATOK
173/2012(IX.24)önkormányzati határozat
3.o.
Tárgy: A Képviselőtestület 2012. szeptember 24 rendkívüli, nyílt ülésének napirend pontja
174/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: Dr. Ország Orsolya háziorvossal feladatátvállalási szerződés megkötése
az I. számú háziorvosi alapellátási feladatok területi ellátási kötelezettséggel
történő végzésére

5.o.

175/2012.(IV.11)önkormányzati határozat
Tárgy: Az I. számú háziorvosi körzet alapellátási tevékenységre vonatkozó
- egészségügyi feladatellátási szerződés elfogadása

6.o.

176/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: Bérleti szerződés önkormányzati helyiség rendszeres bérletére

6.o.

178/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Területfejlesztési Koncepciója

8.o.

177/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja

8.o.

179/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: Járási hivatalok kialakítására – Megállapodás

10.o.
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Jegyzőkönyv
Készült: Üllés Községi Képviselőtestület 2012. szeptember 24-i rendkívüli, nyílt ülésén.
Helye: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem
Jelen vannak: Nagy Attila Gyula polgármester, Bálint Antal, Farkas Attiláné, Mihálffy
Lászlóné, Nagy Róbert képviselők
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Sugár Anita jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vassné Balogh Márta igazgatási előadó
Nagy Attila Gyula polgármester: köszönti a zárt ülés résztvevőit.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 tagja jelen van, így az ülés határozatképes – az ülést
megnyitja.
Az ülés napirendi pontját az alábbiak szerint javasolja meghatározni:
Aktuális kérdések
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
173/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: A Képviselőtestület 2012. szeptember 24-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendi pontja
HATÁROZAT
Üllés Községi Képviselőtestület a Képviselőtestület 2012. szeptember 24-i rendkívüli, nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Aktuális kérdések
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Nagy Attila Gyula polgármester
2) Irattár

1) Napirendi pont
Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula polgármester: az Aktuális napirenden belül javasolja a praxiseladás
témakörével kezdeni, így amennyiben a doktornő nem tud maradni, a téma megtárgyalása
után, elmehet.
Felolvassa Dr. Joó András háziorvos – praxiseladással kapcsolatos - kérelmét (levél a
mellékletben található).
Még a múlt év végén körvonalazódott, hogy a doktor úr el szeretné adni a praxist.
Az előszerződésben feltüntetett doktornő rendelkezik a szolgáltatás ellátásához szükséges
feltételekkel.
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Dr. Ország Orsolya háziorvos bemutatkozik: 43 éves, az egyetemen 1994-ben végzett,1999ben tette le a licenc vizsgát, 2003-ban a háziorvosi szakvizsgát. Ezt követően 1 évet dolgozott
a hematológián, 2005-től Orosházán háziorvosként dolgozik, 2006-tól- egy 1800 fős - saját
praxisban. A praxis vegyes korosztályú volt, a gyermekektől az idősekig voltak betegei.
E praxis ellátását Szegedről napi kijárással oldaná meg.
Tudomása szerint Üllésen évente tartanak szűrővizsgálatokat, Orosházán is részt vett hasonló
rendezvény megszervezésében.
A praxis megvásárlása egy véletlennek köszönhető, nem igazán kereste, de a feltételek
kedvezőek voltak.
5 gyermeke van, a legkisebb 1,5 éves.
Dr. Sugár Anita jegyző: a Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzott egy kérdés: mi lesz az
orosházi praxissal?
Dr. Ország Orsolya háziorvos: fél évet helyettesítéssel meg tud oldani, addig pedig próbálja
értékesíteni a praxist.
Bálint Antal képviselő: a rendelési idő hogyan fog alakulni?
Dr. Ország Orsolya háziorvos: hasonlóan, mint eddig, a helyi igényekhez próbál
alkalmazkodni – a reggeli rendelés azonban 8 óra előtt biztos nem fog elkezdődni. A délutáni
rendeléseket kell majd áttekinteni. Az orvosi programokat cserélni kell, modernebbre.
Csecsemő tanácsadást ugyanúgy szeretne tartani, mint ahogy eddig volt.
Mihálffy Lászlóné képviselő: a doktor úr szinte éjjel-nappal itt volt, baj esetén lehetett rá
számítani. Az is igaz azonban, hogy a betegek el voltak kényeztetve.
Nagy Attila Gyula polgármester: az utóbbi időben nagy változás volt a mórahalmi
szakrendelések kizárólagos volta.
Ország Orsolya háziorvos: igen, a változások nemcsak a lakosságra, hanem az orvosokra is
kihatással van.
Dr. Sugár Anita jegyző: készített egy a jogszabályoknak, helyi rendeletnek megfelelő
feladatellátási szerződést – a fogorvosi szerződés mintájára. A területi orvosi ügyelet a
kistérségi többcélú társulás keretében működik továbbra is. A vállalkozó orvos vállalja, hogy
a szakasszisztenst továbbfoglalkoztatja.
A 11) pont kitöltése folyamatban van.
Dr. Ország Orsolya háziorvos: a közszolgáltatásokat hogyan éri el?
Dr. Sugár Anita jegyző: a víz egy mérőórán van a fogorvosi rendelővel, javasolja, m2 arányos
fogyasztást-elosztást alkalmazzanak.
Nagy Attila Gyula polgármester: az új háziorvos kezdésének időpontja: december 1-je?
Dr. Ország Orsolya háziorvos: igen, ő így készül, szeretne akkor kezdeni.
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Nagy Attila Gyula polgármester: javasolja, döntsenek abban, hogy Dr. Ország Orsolya vegye
át az üllési I. számú háziorvosi alapellátási körzetet.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
174/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: Dr. Ország Orsolya háziorvossal feladatátvállalási szerződés megkötése az I. számú
háziorvosi alapellátási feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére
HATÁROZAT
Üllés Községi Képviselőtestület felhatalmazza Nagy Attila Gyula polgármestert, hogy az
1994. február 14-én kelt Üllés Községi Önkormányzat és Dr. Joó András háziorvos között
létrejött feladatátvállalási szerződést – 2012. november 30. napjával - közös megegyezés
alapján megszüntesse.
Egyben elhatározza, hogy Dr. Ország Orsolya (szül: Nagykőrös, 1969. 12. 13., an:
Szabadka Marianna, adóazonosító jel: 8376013084, bankszámlaszám: 5760010111082170, Nyilvántartási szám: 11651485, adószám: 64763633-1-26, cím: 6726, Szeged,
Fürj utca 61/B. ) egyéni vállalkozó orvossal 2012. december 1. napjával kezdődő hatállyal
feladatátvállalási szerződést köt Üllés I. számú háziorvosi alapellátási körzet ellátására.
Üllés Községi Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az Üllés I. számú háziorvosi
alapellátási körzet ellátását területi ellátási kötelezettség vállalásával 2012. december 1.
napjával vállalkozási formában, Dr. Ország Orsolya háziorvos személyesen végezze.
A Képviselőtestület megbízza Dr. Ország Orsolya háziorvost hogy 2012. december 1.
napjától a hatályos feladatátvállalási szerződés fennállásának időtartama alatt a körzetéhez
tartozó nevelési és oktatási intézményben iskolaorvosi, csecsemő- és kisgyermek
tanácsadást ellátást végezzen.
A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Ország Orsolya háziorvos 2012. december
1-jétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalával közvetlen
finanszírozási szerződést kössön.
Üllés Községi Képviselőtestület felkéri Nagy Attila Gyula polgármestert, hogy Üllés I.
számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettség ellátására Dr. Ország Orsolya (szül:
Nagykőrös, 1969. 12. 13., an: Szabadka Marianna, adóazonosító jel: 8376013084,
bankszámlaszám: 57600101-11082170, Nyilvántartási szám: 11651485, adószám:
64763633-1-26, cím: 6726, Szeged, Fürj utca 61/B. ) egyéni vállalkozó orvossal a
feladatellátási szerződést 2012. december 1-jével kezdődő hatállyal aláírja.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Nagy Attila Gyula polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Sugár Anita jegyző
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Dr. Ország Orsolya 6726 Szeged Fürj utca 61/B.
2) Nagy Attila Gyula polgármester
3) Dr. Sugár Anita jegyző
4) Gazdálkodás, 5) Irattár
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Nagy Attila Gyula polgármester: a következőkben Dr. Ország Orsolya és az önkormányzat
között – háziorvosi alapellátási tevékenység ellátására – kötendő szerződésről kellene
dönteni.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
175/2012.(IV.11)önkormányzati határozat
Tárgy: Az I. számú háziorvosi körzet alapellátási tevékenységre vonatkozó - egészségügyi
feladatellátási szerződés elfogadása
HATÁROZAT
Üllés Községi Képviselőtestület az Üllés I. számú háziorvosi alapellátási tevékenységre
vonatkozó - egészségügyi feladatellátási szerződést a melléklet szerint elfogadja.
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Dr. Ország Orsolya 6726 Szeged Fürj utca 61/B.
2) Nagy Attila Gyula polgármester
3) Dr. Sugár Anita jegyző
4) Gazdálkodás
5) Irattár
Dr. Sugár Anita jegyző: a szolgálati lakásra a doktornő nem tartott igényt, a rendelő
használatot viszont szabályozni kellene.
Nagy Attila Gyula javasolja a bérleti szerződés elfogadását, és azt hogy a Képviselőtestület
hatalmazza fel őt a szerződés aláírására.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
176/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: Bérleti szerződés önkormányzati helyiség rendszeres bérletére
HATÁROZAT
Üllés Községi Képviselőtestület az I. számú háziorvosi körzet rendelője rendszeres
bérletére vonatkozó Bérleti Szerződést a melléklet szerint elfogadja
A Képviselőtestület felhatalmazza Nagy Attila Gyula polgármestert a Bérleti Szerződés
aláírására.
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Dr. Ország Orsolya 6726 Szeged Fürj utca 61/B.
2) Nagy Attila Gyula polgármester
3) Dr. Sugár Anita jegyző
4) Gazdálkodás
5) Irattár
Dr. Ország Orsolya háziorvos: köszöni a lehetőséget, igyekszik megszolgálni.
Nagy Attila Gyula polgármester: 5 perc szünetet rendel el.
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(Dr. Ország Orsolya háziorvos távozik az ülésről, 5 perc szünet)
Nagy Attila Gyula polgármester: módosításra szorul a Helyi Építési Szabályzat
Dr. Sugár Anita jegyző: jogszabályváltozás az indoka a módosításnak. A mezőgazdasági
haszonállatoknak nem lehet korlátozni a számát, akár 100 db sertés is lehet belterületen –
persze meg kell felelni a hatályos jogszabályoknak a tartást illetően.
Nagy Attila Gyula polgármester: a változásokról beszélt a kerületi állatorvossal is, a téma
országos sajtóban is helyet kapott. Való igaz, lehet korlátlanul állatot tartani, de meg kell
felelni a szigorú tartási szabályoknak, amelyben sarkalatos pont a trágyatárolás.
Dr. Sugár Anita jegyző: a köztisztaságot szabályozó helyi rendelet is rendelkezik az
állattartásról, amely megjegyzi: „Az ingatlanon lévő trágya a 3 köbmétert nem haladhatja
meg: ha ezt a mennyiséget eléri, a trágyát ki kell hordani.„ Az állattartásnál figyelembe
kell venni, hogy a védőtávolságokat is tartani kell.
Nagy Attila Gyula polgármester: megérti a szomszédok esetében nehéz elviselni a
kialakult „szaghelyzetet”. A vitás ügyekben nehéz igazságot tenni.
Javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetért, és az alábbi rendeletet alkotja:
ÜLLÉS KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET 21/2012.(IX.25.)ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 8/2009.(VII.01)KT.ÖR
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
(a rendelet teljes szövegét a melléklet tartalmazza)
Nagy Attila Gyula polgármester: A képviselőtestületeknek jóvá kell hagyni a Mórahalmi
és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programját, valamint a Homokháti Kistérség
Területfejlesztési Koncepcióját – így ezeket az anyagokat az üllési testület is megkapta.
Az anyagok elkészítése pályázati támogatásból valósul meg. A programok a Darányi Ignác
tervvel összhangban vannak.
Dudás János Ügyrendi Bizottság tagja: örül, hogy eszébe jutott valakinek a vidék sorsa, a
fejlődés kérdése. A 84. órában vannak. A hatástanulmányok készítésének nagyon is helye
van, a vidék népességmegtartó ereje függhet tőle.
A rosszul kivitelezett erdősítésnek „köszönhetően” a vaddisznók már a falu közelébe
vannak. Ő úgy látja, hogy az erdőtelepítés még mindig szabályozatlan, előzetes
hatásvizsgálatok nélkül ültethetők a fák. Üllésen a környező településekhez képest sokkal
rosszabb a helyzet, ezt nem tudja, miért van.
Égető kérdés a talajvíz kérdése, folyamatosan csökken a szintje. Jó lenne, ha az illetékesek
felismernék a telepítéssel kapcsolatos problémákat még időben.
Tudomása szerint „Potyondiban” több hektár erdő települt engedély nélkül, akadályozva az
ott élők közlekedését, több esetben több kilométert kell kerülni az életteret adó tanyákra.
Nagy Attila Gyula polgármester: konkrét helyzeteket is tud mondani?
Dudás János Ügyrendi Bizottság tagja: egy dorozsmai lakosról tud konkrétan, aki
szabálytalanul erdősít.
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Dr. Sugár Anita jegyző: ha engedély nélküli a telepítés és akadályozza, korlátozza az ott
élők életét, akkor birtokvédelmet lehet indítani.
Dudás János Ügyrendi Bizottság tagja: attól fél, mire eljut a probléma az illetékesekhez,
már késő lesz, visszafordíthatatlan katasztrófa történik. Több ezer ember megélhetése lesz
és van veszélyben a kistérségben.
Nagy Attila Gyula polgármester: a Siposmalom már nem ugyanaz, mint mondjuk 20 évvel
ezelőtt, a külterületi lakosság száma folyamatosan csökken. A tanyáknak már nem az a
funkciója, mint régen.
A csatolt program és koncepciók elkészítése gesztusértékű.
Mihálffy Lászlóné képviselő: a tanyai életforma már nem biztosít megfelelő anyagi
hátteret.
Nagy Attila Gyula polgármester: nincs értelme a földdel foglalkozni, csak abból nagyon
nehéz megélni. A mezőgazdasággal foglalkozóknak fejlesztésre már nincs pénze, évről
évre a vetőmagokat is nehéz megvásárolni, az értékesítés sem egyszerű.
Jó lenne a tervezhetőbb létforma.
Dudás János Ügyrendi Bizottság tagja: az erdőtelepítéskor a legtöbb esetben nincsenek
betartva a védőtávolságok.
A károsultaknak kell bizonyítani azt, hogy káruk van.
Nagy Attila Gyula polgármester: javasolja a Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség
Tanyafejlesztési Programja, valamint a Homokháti Kistérség Területfejlesztési
Koncepciója elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetért, és az alábbi határozatokat
hozza:
177/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja
HATÁROZAT
Üllés Községi Képviselőtestület a Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési
Programját a melléklet szerint elfogadja.
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Nagy Attila Gyula polgármester
2) Dr. Sugár Anita jegyző
3) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, Mórahalom
4) Irattár
178/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Területfejlesztési Koncepciója
HATÁROZAT
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Üllés Községi Képviselőtestület a Homokháti Kistérség Területfejlesztési Koncepcióját
a melléklet szerint elfogadja.
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Nagy Attila Gyula polgármester
2) Dr. Sugár Anita jegyző
3) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, Mórahalom
4) Irattár
Dr. Sugár Anita jegyző: október 31-ig kell megkötnie az önkormányzatnak és a járási
átalakulást felügyelő kormányhivatalnak azt a megállapodást, ami a járás hivatalok
kialakításával kapcsolatos. Jelenleg tájékoztató jelleggel hozták be a megállapodást és
annak mellékleteit. Ezek nem kerültek kitöltésre, annyira frissen kapták meg ezeket a
dokumentumokat. Az átvett feladatok ismeretében kell a létszámot, az ingatlant, a
helyiségeket, az eszközöket meghatározni.
Nagy Attila Gyula polgármester: konkrétan meg kell jelölni a járáshoz átkerülő
személyeket. A járásközpont Mórahalom lesz, ez már biztos. Az okmányirodai dolgozók a
törvény erejénél fogva kerülnek át a járáshoz, de a hivatalban dolgozó – átkerülő –
személyeket is megjelölték már.
Az új költségvetési törvény konkrétan leírja, hogy a 3000-5000 lélekszámú település
polgármesteri hivatalában hány fő dolgozhat, a jogszabály szerint 11-15 fő.
Dr. Sugár Anita jegyző: igen, 4 főt jelentettek le, az átvett személyek listáján, de a helyzet
még bármikor változhat.
Nagy Róbert képviselő: az átvett személyek helyileg hol fognak dolgozni?
Nagy Attila Gyula polgármester: a mórahalmi járásnál 27 fő fog dolgozni összesen. A
hivatalvezető személye egyenlőre nem ismeretes.
Dr. Sugár Anita jegyző: még nincsenek pontos információik, hogy az átvett dolgozok hol
fognak dolgozni, Mórahalmon, vagy Üllésen? Annyi biztos csak, hogy munkáltató és
feladatváltás lesz, az okmányirodai dolgozók biztos maradnak.
Nagy Attila Gyula polgármester: a közigazgatási reformnak pénzügyi megtakarítása
jelentős lesz. Ez nemcsak az önkormányzati, hanem az államigazgatási és szakigazgatási
szervek„szűkítésből”, leépítésből adódik.
Január 1-jétől megszűnnek pl. a 2000 fő lélekszám alatti települések polgármesteri
hivatalai. Meg fogják szüntetni a közigazgatási szervek párhuzamosságát. Nagyobb
hangsúlyt próbálnak fektetni az elektronikus ügyintézésre, ehhez hálózatfejlesztési
programokat fognak elindítani – elsősorban uniós forrásból.
Dr. Sugár Anita jegyző: az átadott-átvett államigazgatási feladatok %-os aránya alapján 2
fő átadása indokolt.
Mihálffy Lászlóné képviselő: ha a mórahalmi járási ügyintézés beindul, a közlekedés
kérdését is rendezni kellene.

9

Nagy Attila Gyula polgármester: a Mórahalom és Üllés közötti gyakoribb járatok kérdése
folyamatosan „porondon” van, már a jelenlegi ügyintézés és az egészségügyi ellátások,
szakrendelések miatt is.
Mihálffy Lászlóné képviselő: tudomása szerint van egy 33 fős kistérségi busz, melyet
szintén igénybe lehetne venni a közösségi közlekedés céljára. Egy kisebb busznak lehet,
hogy a fenntartása sem lenne olyan költséges.
Nagy Róbert képviselő: a buszbérlet összegét nem a busz mérete határozza meg. Ha a
kistérségi buszt folyamatosan használni akarják, akkor sofőrt is alkalmazni kell – ennek
költségeit ki fizetné?
Nagy Attila Gyula polgármester: a jövő évi költségvetés „kemény” lesz. Az iparűzési adó
teljes összeggel marad ugyan, viszont a helyben maradó SZJA-t és a gépjárműadó 60 %-át
is „viszi” az állam.
Az iskola éves fenntartása 16-17 millió forint körül van – ez a rezsit is magában foglalja.
Nem ismeretes, a művészeti iskolák sorsa mi lesz?
Nagy Róbert képviselő: az utolsó információja az, hogy azt is „viszi” az állam.
Dr. Sugár Anita jegyző: a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodást és a
mellékleteket kitöltve október 10-ig kell elküldeni a kormányhivatalnak.
Javasolja azonban, határozzanak arról, hogy a megállapodást a polgármester aláírhassa.
Nagy Attila Gyula polgármester: javasolja, hatalmazzák fel arra, hogy a járási hivatalok
kialakítására vonatkozó Megállapodást aláírhassa.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
179/2012.(IX.24)önkormányzati határozat
Tárgy: Járási hivatalok kialakítására – Megállapodás
HATÁROZAT
Üllés Községi Képviselőtestület a járási hivatalok kialakítására vonatkozó Megállapodás
aláírására felhatalmazza Nagy Attila Gyula polgármestert.
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Nagy Attila Gyula polgármester
2) Dr. Sugár Anita jegyző
3) Csongrád Megyei Kormányhivatal, Mórahalom
4) Irattár
Nagy Attila Gyula polgármester: miután további napirend nincs, megköszöni a részvételt és
az ülést berekeszti.

k.m.f. Bálint Antal képviselő: szeretne elmondani több lakossági kérést, javaslatot, amit az
utóbb időben számára jeleztek:
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- parkoló építés a volt gondozási központ elé a várakozás megkönnyítése, illetve a forgalom
zavartalanságának biztosítása érdekében,
- temetőbe javasolnak kerékpártároló kihelyezést, a fű gondozására nagyobb hangsúlyt
kellene fektetni, különösen a ravatalozó, a díszsírhely, az urnakert és a harangláb környékén,
- a hosszú utcák közepén pihenőpadok kiépítését lenne jó megvalósítani – az idősebb
korosztály miatt,
- az Erdei Iskolai kerékpárút mentén a füvet kifelé kellene kaszálni, úgy hogy a királydinnye
ne kerüljön a bicikliútra, vagy pedig söpörjék le – ezt a kerékpárgumik védelme érdekében
kérik,
- a Malom söröző előtt hétvégén a járda és a bicikli út tele van üvegdarabokkal. Az
ingatlantulajdonost, vagy a sörözőt üzemeltetőt fel kellene szólítani, hogy takarítsa el a
szemetet,
- a központi buszmegálló falára tegyenek védőburkolatot a biciklikormány vonalában, mert a
járművet letámasztók a falat lepiszkítják, leverik.
Farkas Attiláné képviselő: egy Erdélyi utcai lakó szólt, hogy pl. a velük szemben lévő, bank
tulajdonába került ingatlanon nagy a gaz. Szólítsák fel az illetékest, tegyen rendet az
ingatlanon. Ugyanez a helyzet a Mező Imre utcában egy-két helyen fennáll.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Dr. Sugár Anita
jegyző
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