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Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. március 29-én (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
5/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat konyháján biztosított
gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézménynél
folyó munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról

H A T Á R O Z A T O K:
34/2011.( III.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T :
Folyószámla hitel felvételéről
35/2011.(III.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Nyilvános könyvtári ellátás megszüntetéséről
36/2011.(III.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kistérségi mozgókönyvtári ellátásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. március 29-én (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András képviselő, Sárkány Sándor képviselő, Tóth Gyula képviselők
Igazoltan távol vannak: Galambos István és Willand Péter Lőrinc képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Csányi
András képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Az Önkormányzat konyháján biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézménynél folyó munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Folyószámla hitelkeret igénylése
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Döntés
a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás mozgókönyvtári és
közművelődési feladatainak megszervezésével kapcsolatosan
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyetért, új napirendet megtárgyalni nem
kíván.
1. napirendi pont:
Az Önkormányzat konyháján biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézménynél folyó munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Az előző évhez képest minimális emelés történt.
Elmondja, hogy a konyha veszteséges és nehezen fenntartható ágazata az önkormányzatnak.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassák meg.
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Csányi András képviselő:
Szerinte nagyon veszteséges a konyha, több, mint 2 millió Ft. Ez ellen sürgősen lépni kell,
hogy olcsóbb alapanyagokat tudjunk előállítani, akár szociális földprogram igénybevételével,
akár állatok kihelyezésével. Nem tudja, hogy az önkormányzat elindította-e már ezt a
programot, nehogy lekéssünk róla, mert tulajdonképpen így lehetne az étkeztetést olcsóbbá
tenni. Földterületünk, szakértelmünk van hozzá. Meg lehet határozni, hogy szociális alapon
kiket vonunk be. Ezt már máshoz is alkalmazzák és jó működik.
Kovács Mária polgármester:
Májusban lehet pályázni a szociális földprogramra. Ha ki lesz írva a pályázat, akkor pályázni
fogunk.
Véleménye szerint sok a dolgozói létszám a konyhánál. 1 főt el lehetne küldeni, de ha minden
járandóságát kifizetünk részére, akkor az többe kerül, mintha majd nyugdíjba menne.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Ha a 770,-Ft önköltségi árat nézzük, akkor az nagyon magas. Szerinte sehol nincs ilyen
magas.
Csányi András képviselő:
Úgy hallotta, hogy polgármester asszony 1 főt tervez felvenni a konyhára április 1-től.
Kovács Mária polgármester:
Igaz, hogy lesz felvéve 1 fő, de nem a napközi konyhára, hanem pályázat útján 1 fő
közfoglalkoztatás szervező, adminisztrációs munkára, itt az önkormányzatnál.
Csányi András képviselő:
Kérdezi, hogy milyen alapon lett a kiválasztása annak a személynek, aki alkalmazva lesz?
Kovács Mária polgármester:
A munkaügyi Központ által kiadott listából 4 fő volt alkalmas, aki megfelelt a feltételeknek.
Feltételek voltak, hogy pályakezdő legyen, érettségizett legyen.
Csányi András képviselő:
Amennyiben időben tud erről a lehetőségről, ő is tudott volna ajánlani, de amikor szembesül a
tényekkel, akkor már nem tud lépni.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy csak azok közül lehet választani, akit a Munkaügy ajánl.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Kérdezi, hogy tudhatjuk-e azt, hogy hány olyan kisgyermek van, aki nem részesül
gyermekvédelmi kedvezményben és teljes térítési díjat kell fizetni, illetve, hogy ezeknek
lehet-e valamilyen formában csökkenteni a térítési díjat?
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
A gyermekvédelmi támogatáson túl vannak még olyanok is, akik 50 %-os kedvezményt
kapnak, valamint azok akik teljes térítési díjat fizetnek.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
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Kérdezi, hogy a 770,-Ft illetve a 650,- Ft közötti különbözetet az önkormányzat fizeti?
Kovács Mária polgármester
Elmondja, hogy olyan mértékű emelést nem lehetett volna végrehajtani, hogy az önköltségi
árat fizettessék meg.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Rövid tájékoztatást ad arról, hogy a megállapított térítési díjak, illetve az önköltség
kiszámítása mi alapján történt.
Elmondja még, hogy a rezsiköltséget az emeli meg ilyen mértékben, hogy itt 5 fő főz
átlagosan 114 főre. Ez nem indokolt.
Ezzel kapcsolatosan felmerült a gondolat, hogy el kellene küldeni 2 főt, de a 2 fő
végkielégítése akkora költséget jelentene, mintha egész évben foglalkoztatnánk őket, és csak a
következő évben jelenthet megtakarítást.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Ezt a + 2 főt esetlegesen átcsoportosítani nem lehetne?
Kovács Mária polgármester:
Átcsoportosításra nincs lehetőség.
Elmondja, hogy a dolgozók kinevezése, elküldése polgármesteri hatáskör, de ezt a
felelősséget egyedül nem vállalja fel.
Tóth Gyula képviselő:
Amint van lehetőség pályázni létszám leépítésre, akkor azt meg kell tenni.
Nagyon nehéz ezzel szembenézni, de akkor is csak 3 embert kell alkalmazni.
Attól, hogy az előző képviselő-testület nem merte ezt felvállalni, ez nem jelenti azt, hogy
nekik sem kell.
Csányi András képviselő:
Meg kell kezdeni a költségek lefaragását, mert ha nem tesszük, akkor veszélybe kerül a
működőképességünk.
Véleménye szerint a polgármesternek fel kell vállalnia az elküldést is. Ha nem, akkor a
képviselő-testület utasítja a polgármestert, mivel a képviselő-testület a munkáltatója a
polgármesternek.
Sárkány Sándor képviselő:
Véleménye szerint a dolgozókat hagyják meg. Várják meg, amíg nyugdíjba vonul 1 dolgozó.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Dolgozótól való megválást úgy kellene megoldani, hogy amennyiben van létszám leépítési
pályázat, akkor annak keretében meg tudnánk valósítani, mert a törvényben meghatározott
végkielégítés akkora összeget tesz ki, hogy akár egy éves fizetés is lehet.
Kovács Mária polgármester:
Megbízza a pénzügyi ügyintézőt, hogy nézzen utána a létszám leépítési pályázatnak.
Ezt követően javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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A képviselő-testület a rendelet-tervezetet elfogadva, egyhangúlag 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat konyháján biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást
nyújtó intézményi, valamint az intézménynél folyó munkahelyi étkeztetésért fizetendő
térítési díjakról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
2. napirendi pont:
Folyószámla hitelkeret igénylése
Kovács Mária polgármester röviden ismerteti, hogy miért van szükség folyószámla hitelkeret
igénylésére.
Ismerteti az előterjesztést.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Csányi András képviselő:
Mint az oktatási, szociális és gazdasági bizottság elnöke kéri, hogy ezt a napirendi pontot ne
most tárgyalják meg, mert a bizottsággal is szeretné megtárgyaltatni, és azt követően kerüljön
a képviselő-testület elé.
Ragaszkodik hozzá, hogy menjen át a bizottsági ülésen.
Kovács Mária polgármester:
Kiegészítésként elmondja, hogy április 1-ig be kell küldenünk a folyószámla hitelkeret
igénylést.
Csányi András képviselő:
Tudomása szerint 10 évvel ezelőtt is volt folyószámla hitelkeret és akkor nem kellett
hitelfedezetet biztosítani. Ez hogy történik?
Mi a garancia arra, hogy a folyószámlahitelt vissza tudja fizetni az önkormányzat?
Kovács Mária polgármester:
Tudomása szerint 2007 év óta ez így működik.
Ez a hitelkeret arra szolgál, hogy az átmeneti likviditási problémákat kiküszöbölje.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
A hitelkeret igényléséhez szükséges anyagot elkészítette, már csak a képviselő-testület
jóváhagyása szükséges hozzá, és akkor március 31-én beviszi az OTP-be.
Kérdezi, hogy mikor legyen a bizottsági ülés, illetve még azt követően mikor tudna dönteni a
képviselő-testület?
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Tóth Gyula képviselő:
Elmondja, hogy az ő cégének is van ilyen és ez egy nagyon jó dolog, ha ügyesen van
használva. Kérdezi képviselő-társától, hogy mi az amitől tart ezzel kapcsolatban?
Csányi András képviselő:
Azt nem tudja, hogy ezt mire lehet fordítani?
Azt sem tudja, hogy csak erre akarják használni vagy más céljuk is van vele?
Pl. beruházásra, ÖNO visszaállítására, stb.
Nehogy ezek a pénzek más helyre folyjanak el.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az utalások egy elektra nevű programmal történik úgy, hogy
egyszerre több aláírási jogosultsággal rendelkező személy jóváhagyásával lehet.
Csányi András képviselő:
Arra lenne még kíváncsi, hogy ennek a hitelkeretnek mennyi az éves kamata?
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
A kamat mértékét a szerződéskötéskor közli a bank. A kamatot arra az összegre kell
megfizetni, amennyit igénybe veszünk. Ez változó. Negyedévente kell megfizetni. Tavalyi
évben ez kb. 600 ezer Ft volt.
Kovács Mária polgármester:
Megkérdezi Csányi András képviselőt, hogy döntsenek most, vagy még mindig ragaszkodik a
bizottság által történő megtárgyaláshoz?
Csányi András képviselő:
Most már tisztábban látja, hogy mire is használja az önkormányzat a hitelkeretet, és mivel
már ez évek óta működik, nem ragaszkodik a bizottsági tárgyaláshoz.
Kovács Mária polgármester kéri, hogy aki a folyószámla hitelkeret igénylésével egyetért, az
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
34/2011.( III.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T :
Folyószámlahitel felvételéről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13.000.000,Ft összegű, éven belüli lejáratú folyószámlahitel felvételét határozza el.
A hitel biztosítékául az önkormányzat fedezetként az alábbi 1/1
tulajdonában álló szántó művelési ágú tehermentes ingatlanokat ajánlja
fel:
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Hrsz:
0426/7
0237/13
0419/1
0317/1

Terület (Ha)
11,8723
21,5249
46,5714
9,8315

AK érték
391,79
344,38
505,07
260,24

Az önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a felhasznált hitel
összegét és járulékait az elbírálást követő 1 éven belül visszafizeti.
Megbízza a polgármestert a hitelszerződés aláírásával.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2011. április 30.
3. napirendi pont:
Döntés a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás mozgókönyvtári és közművelődési
feladatainak megszervezésével kapcsolatosan
Kovács Mária polgármester ismerteti a községi könyvtár nem nyilvános könyvtári, hanem
kistérségi mozgókönyvtári működtetéséről szóló előterjesztést.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Elmondja, hogy nem arról van szó, hogy a könyvtár bezár, hanem a Szeghalom Többcélú
Társulás 500.000,-Ft többlet támogatást tud nyújtani, ha csatlakozunk a Füzesgyarmati ellátó
könyvtárhoz, és ezáltal a nyilvános könyvtári státuszt megszüntetjük.
Lényegében semmi nem változik.
A támogatást eszköz fejlesztésre tudnánk felhasználni.
Csányi András képviselő:
Akkor elveszíti önállóságát a könyvtár.
Kovács Mária polgármester:
A könyvtár ugyanígy megmarad Ecsegfalván, csak a nyilvános könyvtári státuszát veszíti el.
Csányi András képviselő:
Szeretné emlékeztetni a polgármester asszonyt, hogy
programjában az alábbiakat mondta:

október 12-én a polgármesteri

…” A sport és a közművelődés fejlesztésének egyik fő iránya a könyvtár további fenntartása,
az emagyarország pont további üzemeltetése.”
Ez most egy integráció, beolvasztása valamibe. Volt már Ecsegfalván olyan integráció,
amelyből nem jól jött ki, és ez valamilyen szinten megint azt jelenti, hogy a falu leépül. Fél
ettől a dologtól, hogy ez nem ilyen simán fog zajlani.
Kovács Mária polgármester:
Véleménye szerint ez egy pozitív lehetőség, amellyel nyerünk 500.000,-Ft-ot.
Tóth Gyula képviselő:
Nem érti, hogy mire jó ez ? Miért kapunk így több pénzt? Mi benne a ráció?
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Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
A kistelepülés mivolta miatt.
Nyilvánvaló, hogy egy kisebb települése nem tud fenntartani egy akkora könyvtárat, mint pl.
Füzesgyarmat. Mivel Ő lesz a könyvtárellátó, így nincs rákényszerülve a kistelepülés
könyvtára, hogy bizonyos könyveket megvegyen, hanem lehetőség van arra is, hogy onnan
kölcsönözni.
Nagy butaság lenne, ha nem élnénk ezzel a támogatási lehetőséggel.
Tóth Gyula képviselő:
Csak kérésre fog ide jönni könyv, vagy maguktól fognak cserélődni?
Kovács Mária polgármester:
Azt jelenti, hogy ami igényként jelentkezik könyv, azt idehozzák, majd visszaviszik.
Ezt követően javasolja a nyilvános könyvtári státusz megszüntetésére vonatkozó határozat
meghozatalát.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
35/2011.(III.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Nyilvános könyvtári ellátás megszüntetéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
második félévétől a nyilvános könyvtári ellátást megszünteti.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester

2011.

Ezt követően a kistérségi mozgókönyvtári ellátásról szóló határozat elfogadását javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
36/2011.(III.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kistérségi mozgókönyvtári ellátásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi
könyvtári ellátást 2011. III. negyedévétől nem nyilvános könyvtár
működtetésével, hanem a kistérségi mozgókönyvtári ellátás keretén belül
a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménytől (5525
Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.) kívánja szolgáltatásként megvásárolni.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat 1. sz. melléklete szerinti
szolgáltatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős:Kovács Mária polgármester

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
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4. napirendi pont
Egyebek
Első bejelentésében Kovács Mária polgármester a kóbor ebek tartásával kapcsolatos
problémáról beszél.
Tájékoztatásul elmondja, hogy március 18-án egy megmart ebet talált egy lakos. Ezt a
lakost megharapta ez a kóbor eb. Mint kiderült az ebnek nincs gazdája, és valószínű
oltása sem. Ezt a lakost veszettség elleni oltásban kell részesíteni.
Az eb megfigyelése azóta tart, itt az önkormányzat udvarán kialakított megfigyelő
helyen, ahol az állatorvos mindennap megnézi, valamint a településen lévő állatvédő is
mindennap leellenőrzi, hogy a tartási körülmények megfelelőek-e?
Az eb etetése is nagyon körültekintően történik.
Úgy véli, hogy az önkormányzat mindent megtett, amit lehetett.
Ehhez kapcsolódik a március 26-án felmerült rókakérdés is.
Lakossági bejelentés érkezett, hogy vélhetően veszett róka van a településen az egyik
lakos udvarán lévő óljában.
Kivonult a Tűzoltóság, a Rendőrség, az állatorvos, a képviselő-testület a polgármester,
illetve a jegyző intézkedett.
A róka végleges elaltatása megtörtént, és beszállításra került a kerületi fő
állatorvoshoz, aki intézkedett a róka bevizsgálásáról. Azóta bebizonyosodott, hogy a
róka veszett volt, ezért el kellett rendelni állatorvosi utasításra, hogy a róka 50 m-es
körzetében lakókat nyilatkoztatni kell, hogy látták-e a rókát, illetve van-e eb a
tulajdonukban, és be kell mutatniuk az eb oltási igazolványát.
Ezek az intézkedések történtek.
Mivel Ecsegfalván nincs gyepmester, ezért megkéri Dr. Nagy Évát, hogy tájékoztassa
a képviselő-testületet, milyen lehetőségek vannak a kóbor ebek befogására, illetve
hogyan tudjuk ezt a problémát orvosolni.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
Jegyzői feladatokat tekintve fel vannak sorolva a feladatok, hogy hogyan kell eljárni.
Az anyagi lehetőségeket tekintve, semmi lehetőség nincs. Rendelkezni kellene a
befogáshoz szükséges járművel, kellene hozzá megfelelő védőfelszerelés, a kutyának
az elhelyezése is megfelelő szabályok között kell, hogy történjen. Ezekre anyagi
lehetőségünk jelenleg nincs.
Próbált utánajárni, hogy hosszútávon megoldható legyen ez a kérdés.
Vannak olyan állatvédő egyesületek, amelyek támogatás ellenében végeznek
kóborállat befogást. Ennek kapcsán felmerül egy újabb probléma, hogy amennyiben
támogatást nyújtunk alapítványnak, egyesületnek, akkor nem pályázhatunk ÖNHIKIre.
Jelen pillanatban keressük a megoldást.
Kovács Mária polgármester következő bejelentésében tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy március 26-án szombaton egy forgószél következtében a székely
kapu romba dőlt, olyan mértékben, hogy restaurálhatatlan. Ahogy széttört, látszott
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rajta, hogy a belseje korhadt volt. Véleménye szerint már amikor készítették, akkor
látni kellett volna.
Elmondja, hogy született egy megoldás. 1 m3 fát vennének, és a dolgozók közül
néhányan vállalták, hogy augusztus 20-ára megcsinálják a székely kaput.
Csányi András képviselő:
El kellene gondolkodni azon, hogy ezen a helyen jó lesz-e?
Kovács Mária polgármester:
Ő sem gondolta ugyanarra a helyre. Tervei szerint az Orvosi Centrum elé szeretné
elhelyezni.
Tóth Gyula képviselő:
Kérdezi, hogy nem lehetne-e hamarabb elkészíteni a székely kaput, mert július 2-án az
általuk megrendezésre kerülő fesztiválra sokan fognak jönni Ecsegfalvára.
Kovács Mária polgármester:
Véleménye szerint kész lesz akkorra.
A következőkben tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy július 1-től a
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás beindítja az Öregek Napközi Otthonát.
Ők fogják üzemeltetni, az önkormányzat annyi segítséget ad csak, hogy közhasznú
munkásokkal rendbe rakják az épület környékét.
A felmérések megtörténtek, összesen 115 ember lett megkérdezve. Ezt összesítve úgy
gondolta a Társulás, hogy érdemes működtetni ezt az intézményt.
Csányi András képviselő:
Ő erről semmit nem tudott, a lakosoktól hallotta. Nem tudta, hogy ki fogja ezt
működtetni, ki vállalja fel ennen az üzemeltetését.
Következő bejelentésében elmondja, hogy az iskola épületében egy helyiség igénybe
vételére felmerült az igény. A QINMEI kft. részéről. Úgy gondolja, hogy ennek nincs
akadálya, hiszen ebből az önkormányzatnak bevétele származik. Havi 40.000,-Ft
bérleti díjat fizet.
Ezt követően kérdezi, hogy van-e valakinek bejelenteni valója?
Csányi András képviselő:
Csak emlékeztetni szeretné polgármester asszonyt, hogy szeretné, ha a
ciklusprogramját mielőbb a képviselő-testület elé terjesztené, a főbb csapásirányokat,
fejlesztési területeket a gördülő tervezéssel kapcsolatosan. Ezen túl ragaszkodna
ahhoz, hogy a képviselő-testület 6 hónapos munkatervét készítse el.
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Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
Ígéretet tesz arra, hogy a munkaprogram a következő ülésre beterjesztésre kerül az
egész évre vonatkozóan.
Ezt követően Kovács Mária polgármester felkéri a Rex Security Biztonsági Szolgálat
képviselőjét, aki szeretne tájékoztatást tartani egy készülékről.
Pataki Balázs a Rex Security Biztonsági Szolgálat képviselője:
Elmondja, hogy 2009-ben alakult meg a vállalkozásuk. Röviden ismerteti a
szolgáltatásaikat.
24 órás ügyfélszolgálattal rendelkeznek.
Ezt követően ismertet egy készüléket, amely egy GSM rendszerű mobiltelefon. 5
telefonszám táplálható bele. Mobiltelefonként is működik, illetve baj esetén, a piros
gomb megnyomásával bejelentkezik a diszpécser központjuk. Elsősorban egyedülálló
személyeknek ajánlja a készüléket.
Azért kereste meg a képviselő-testületet, hogy szeretne egy lakossági fórumot tartani,
ahol tájékoztatja a lakosságot a szolgáltatásaikról, illetve erről a készülékről.
Kovács Mária polgármester:
Ennek semmi akadályát nem látja, javasolja az este 6 óra körüli időpontot.
Ezt követően – mivel több bejelentés nem hangzott el – a polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 17 órakor bezárta.
k . m . 1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv hitelesítő

10

11

