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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2019.  február  21.-én  képviselő-
testületi ülésén.

Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Deli József képviselő
Gyóni János képviselő
Katona Ervin képviselő
Mezőfi Ferenc képviselő
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző, 
Benke Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: Benedek Miklós előadó
  Nagy Katalin előadó

Polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlévőket, kollégákat és Galga TV
nézőit. Megállapította, hogy a testület határozatképes, ismertette a napirendi pontokat. 

Napirendi pont:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2019. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

2.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  és  intézményeinek  2019.  évi  költségvetés
megtárgyalása 
Előadó: Jamrik László polgármester

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat étkezési térítési díjakról 11/2016. (IX.22.) rendelet
módosításának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

4.) Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulásban való tagságunk megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

5.) Bag Nagyközség Önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvének felülvizsgálata 
megtárgyalása
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Előadó: Jamrik László polgármester

6.) Bagi TC ’96 2016-18. évi vízdíj hátralék kifizetésének megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

7.) Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Jamrik László polgármester

8.) Egyebek
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2019. évi munkatervének megtárgyalása

Jamrik  László:  Kiküldésre  került  a  munkaterv.  Mindenki  áttanulmányozhatta.
Elfogadják a 2019. évi munkatervet?

Gyóni János: Ez december 31-ig szól, de lesz választás.

Jamrik László: Ez évközben módosulhat, mint a költségvetés. A következő testület ezt
továbbviheti vagy módosíthatja.

Gyóni János: Közmeghallgatás?

Jamrik László: Ciklusról tájékoztató kell a végén, ami nem volt 2014. évben. Ezt majd
akkor határozhatjuk meg, ha már tudjuk a választás időpontját. Ezzel a kiegészítéssel
elfogadható?

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2019. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2019. évi munkatervét
azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  a  választás  időpontjának  ismeretében,  egy  ciklus
tájékoztatót, közmeghallgatást tart a képviselő-testület a lakosság részére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

-------------------
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2.)  Bag Nagyközség Önkormányzat és  intézményeinek 2019.  évi  költségvetés
megtárgyalása 

Nagy Katalin: A pénzügy részéről nincs kiegészítés, hozzáfűzni való a bizottsági ülés
óta.

Gyóni János:  Én akkor is azt mondtam, hogy Neumann-házat el  kéne adni,  az a 10
millió forint, nagyon jól jönne ebbe ciklusba. Ezt vitassuk meg, és adjuk el. 

Jamrik László:  Ezt már sokszor beszéltük,  sok adósságot örököltünk,  önkormányzati
ingatlant adtak el, de a pénz már nem volt meg, amiből a tájház lesz. Mi a Neumann-
házat  megvettük,  nagyon  értékes  ház,  szakértők  bevizsgálták.  Ha  ez  kikerül  az
önkormányzat tulajdonából, el fogy a pénz, néprajzi értékeket is el kell helyezni, kellene
hely a civilszerveknek is. Ezt meg kell őrizni.

Gyóni János: De pályázni sincs pénzünk.

Jamrik László: Ki mondja, hogy adjuk el a Neumann-házat? Szavazzunk!

A Képviselő-testület 4 nem és 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2019. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  értékesíti  a
Neumann-házat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

Sima  József:  Bekerült  a  költségvetésbe,  amit  beszéltünk  a  kamerarendszer  és
közbiztonságot előtérbe helyezzük. Így a főszámok így alakulnak 2019. évre:

Az önkormányzat 2019. évi  összesített költségvetésének bevételi  és  kiadási  főösszege
609 907 780 Ft.
Napközi Otthonos Óvoda 2019.  évi  gazdálkodásához kapcsolódó bevételi  és  kiadási
főösszeg 100 641 792 Ft. 
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Bagi Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási
főösszeg 75 363 758 Ft. 
Dózsa György Művelődési  Ház és  Könyvtár 2019.  évi  gazdálkodásához kapcsolódó
bevételi és kiadási főösszeg 20 497 869 Ft. 
Önkormányzat,  mint  Intézmény 2019.évi  gazdálkodásához  kapcsolódó  bevételi  és
kiadási főösszeg 413 404 361 Ft. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: melléklet szerint

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

-------------------

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat étkezési térítési díjakról 11/2016. (IX.22.)
rendelet módosításának megtárgyalása

Burghardtné  Tóth  Ilona: Bizottsági  üléshez  nincs  kiegészítés,  ismertette  az  eddigi
térítési díjakat és az új összeget.

Nettó Nettó Bruttó
Régi ár: Új ár: Új ár:

Óvodai étkezés: 444,89 Ft/adag 485 Ft/adag 616 Ft/adag

Iskolai étkezés:  
Napi 1x étkezés: 380 Ft/adag 415 Ft/adag 527 Ft/adag
Napi 2x étkezés: 476 Ft/adag 520 Ft/adag 660 Ft/adag
Napi 3x étkezés: 530 Ft/adag 578 Ft/adag 734 Ft/adag

Sima József: Bizottság elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Bag Nagyközség Önkormányzatának
2/2019.(II.21.) számú rendelete,

amely módosítja a 11/2016. (IX.22.) sz. étkezési térítési díjakról szóló rendeletet

Az étkezési térítési díjak 2019. március 1.-től a következők:
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Óvodai étkezés 485,- Ft + 27% ÁFA=616,- Ft

Iskolai 1x étkezés (ebéd) 415,- Ft   +27% ÁFA=527,- Ft

Iskolai 2x étkezés (tízórai+ebéd) 520,- Ft +27% ÁFA= 660,- Ft

Iskolai 3x étkezés (tízórai+ebéd+uzsonna) 578,- Ft +27% ÁFA= 734,- Ft

Intézményi dolgozók étkezése 433,- Ft +27% ÁFA= 550,- Ft

Szünidei 1x étkezés (ebéd) 449,- Ft +27% ÁFA= 570,- Ft

-------------------

4.) Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulásban való tagságunk megtárgyalása

Jamrik László: Január 7.-én volt társulási ülés, akkor már láttuk, hogy mekkora gondok
vannak. Nincs orvos. Jött egy előterjesztés Turáról, hogy megszűnik a társulás vagy mi
legyen?!  Erről  döntöttünk, és  bejelentettük a kilépésünket.  Néhány nap múlva, újabb
társulási ülés volt, ahol visszavonták a Társulás megszűnését. Javaslat érkezett a dányi
orvostól,  és  nyilatkozat volt  ügyeleti  ellátásra.  Megemelték  az ügyeleti  díjakat,  így a
hozzájárulás megemelkedett 258 000 Ft/hóról 401 000 Ft/hóra. Kilépésünket elfogadták,
de csak december 31.-vel, így ezt a megemelt hozzájárulást egész évben fizetnünk kell.
Tárgyaltam Aszóddal, szívesen látnak minket.
A Turai Orvosi Ügyelet 2 hónapra adott le ügyeleti beosztást, ami szerintük vállalható.
Hévízgyörk, Galgahévíz és Bag nem látja működőképesnek ezt az ügyeleti rendszert.  
Aszódon nem leszünk tagok,  fizetjük  a  feladatellátást.  Az ügyelet  működik,  ha nem
akkor megyünk Aszódra. 

Mezőfi Ferenc: Elég labilis a helyzet. Szerződés köt minket, annak ellenére, hogy nem
szavaztuk meg az emelést. 
Megfeszített a munkatempó! Hogy fogják ezt ellátni? 

Burghardtné  Tóth  Ilona:  Finanszírozást  a  Turai  Ügyelet  kapja,  az  szerződés
szabályozza.

-------------------
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5.) Bag Nagyközség Önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvének 
felülvizsgálata megtárgyalása

Burghardtné  Tóth  Ilona:  2  évente  kötelező  felülvizsgálni  a  szabályzatot,  volt  egy
jogszabályi változás, amivel módosítani kell a 2015. évi kézikönyvünket. 
Jogszabályi változás ismertetése.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2019. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési kézikönyvét 
felülvizsgálta, az alábbiakkal elfogadta:

Kapcsolódó egyéb jogszabályi rendelkezések pontjának alábbi mondata helyébe:

A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezései (elsősorban a VIII. (általános) és XXIII. (speciális) fejezet, a 
munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek az 
irányadóak.

Az alábbi mondat lép:
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény rendelkezései az irányadóak.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

-------------------

6.) Két ülés közötti tájékoztató

 Előző testületi ülések ismertetése
 2018. november 30.-án közmeghallgatás volt, fő téma a közbiztonság és az utak

helyzete volt.
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 2018.  december  1.-jén  Észak-Kelet  Pest  és  Nógrád  Megyei  Regionális
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Önkormányzati  Társulás  ülésén
voltam, ahol új elnök választás lett, a váci polgármester személyében.

 2018.  december  1-20.  között Élő  Adventi  Séták  voltak,  nagyon jó  hangulatban
teltek, reméljük, hogy a hagyomány marad. Köszönöm a rendezést, a részvételt.

 December 5.-én DAKÖV taggyűlés volt Dabason.
 December  16.-án  tartottuk  az  V.  Falukarácsonyunkat.  Köszönöm  a

civilszervezeteknek a rendezést, a díszvilágítást a Deli – Vill Kft-nek, vendéglátást
Varga Andrásnak, Pintér Sándornak, Nagy Józsefnek, a SZÖSZ-nek. A Polgárőr
Egyesületnek, az iskolának, óvodának és a művelődési háznak a szervezést. 

 December 6.-án forgalomirányító lámpa üzembe helyezése megtörtént, csökkent
a várakozási idő, de egy sáv még nagyon jó lenne.

 Január  30.-án  Legyen  az  Ön  Szívügye  Alapítvány  részére  jótékonyság  estet
tartottunk. Szonda lányok és Novák Péter voltak az előadók.

 2019.  évben  már  90  éves  szépkorút  köszöntöttünk  a  Jegyző  Asszonnyal,  az
Alpolgármesterrel és a Családsegítő munkatársával. Jó szívvel fogadtak minket.

 Muharay-Gála volt 2 nap is, teltházas rendezvény volt.

-------------------

7.) Egyebek

E/1 A 80. sz. Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítése miatt szükségessé vált 3.
településrendezési tervek módosítása

Benedek  Miklós:  Szakági  kivitelezési  tervek  készítésekor  kerülnek  elő  ezek  a
módosítandó  tételek.  Zajvédőfalat  is  áttervezték  a  mozgássérült  rámpa  miatt.  Ez  az
önkormányzatnak nem kerül pénzbe. 

Jamrik László: A bizottság tárgyalta.

Gyóni János: A tv nézők kérdezték, hogy mikor lesz már kész?

Benedek Miklós: Először 2019.-re ígérték, most már 2020.-ra ígérik.
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Gyóni János: P+R parkoló hogy fog működni?

Benedek Miklós: Turától-Bagig összeszedik az utasokat, és itt szállnak fel a vonatra. Itt
lehet majd lerakni a kocsit, innen indul a vonat, ami 40-45 perc alatt felér Pestre. Sok
településen messze van az állomás, azért kell így kialakítani. Buszmegálló és forduló
kialakítása is kell.

Mezőfi Ferenc: Vasútállomásról van már látványterv? Meg lehet nézni?

Benedek Miklós: Nincs még végleges. A volt Coop üzlet helyén lesz egy szép, üveges
épület,  fűtött váró.  Lesz gyalogos híd,  mozgássérült  lift,  és  mozgássérült  rámpa.  Így
lehet lejutni, zajvédőfal is lesz. A hidunkat nem újítják fel. Gyorsított vonatok lesznek fél
óránként. 

Jamrik László: Arról volt szó, hogy 3105-ös út hídját szélesítsék meg, de nincs rá pénz,
nem is újítják fel. Szavazzunk:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2019. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 80 j.  vasút kivitelezésével
kapcsolatban  szükségessé  vált,  a  nagyközség  területét  érintő,  előzetesen  bemutatott
változásokat (Telepítési tanulmányterv) megismerte és elfogadja az alábbi módosítással:

Bag  Nagyközség  Önkormányzata  kéri,  hogy  a  tervezett  állomásépülettel  szemközti
oldalon megvalósuló P+R parkolórész,  a  vasúthoz vezető járda,  mozgássérült  rámpa,
zajgátló fal és esetleges egyéb építmények területe (a jelenlegi 2919/1 hrsz. zöldterület) is
kerüljön megfelelő mód rendezésre a mostani módosításban.

A  80  j.  vasút  korszerűsítése  a  kormány  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt
jelentőségű  programja,  a  rendezési  tervek  módosításának  költségeit  a  megbízott
kivitelező, Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) mint
Költségviselő finanszírozza és az A.D.U. Építész Iroda Kft. (1111 Budapest, Kruspér u.
1/c.) készíti.

1. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  településrendezési
tervek  módosításához  szükséges,  háromoldalú  településrendezési  szerződést  az
Önkormányzat, a Költségviselővel és a Tervezővel megkötheti.
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2. Az Önkormányzat a 80 j. vasút melletti területeire vonatkozó Településszerkezeti
tervének, Helyi építési  szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását – a
változások  terveinek  beillesztésre  (fedvénytervek)  –  „tárgyalásos  eljárással”
elindítja.

3. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket és folytassa le az
eljárást.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

-------------------

E/2 Béke utca végében iszapfogó műtárgy létesítése

Benedek Miklós: Nagy eső után homok öntötte el a Béke utcát. Komplett vízelvezető
árok felújítása lenne jó.  Ideiglenesen egy iszapfogó műtárgyat tesznek be.  GAVIT-tól
kértünk ajánlatot, amit a közmunkások fognak takarítani.

Varga András:  Ezt minden eső után ki kell takarítani. Ezt 4 ember nem tudja ellátni.
Gépesíteni  kellene,  hogy a  karbantartást  géppel  lehessen végezni.  Mert  ha nem lesz
közmunkás, nem lesz, aki takarítja.

Mezőfi Ferenc: Ha meg lesz a terv akkor, még újra kell tárgyalni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2019. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az Akvíz Kft.-től (2191
Bag,  Aszódi  út  1.)  a  Béke  utca  burkolt  végénél  keresztbe  kialakított,  megfelelően
méretezett iszapfogó műtárgy elkészítését,  bruttó  887.442.- Ft összeg értékben azzal a
kitétellel,  hogy a  kiemelésre  kerülő,  kb.  22  m3 föld  elszállításáról  és  lerakásáról  Bag
Nagyközség  Önkormányzata  maga  fog  gondoskodni,  és  az  iszapfogó  takarítása  akár
gépesítve is takarítható legyen.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, műszak

-------------------

E/3 Bag, Tél u. 4. szám alatti ingatlan ügye

Burghardtné Tóth Ilona: Családsegítő megkeresett a Tél u 4. szám alatti ingatlan tetejét
levitte a tetejét a szél. Kell egy szakvélemény, hogy az ingatlan milyen állapotban van,
helyrehozható és továbbra is lehet benne lakni, vagy esetleg, nem is maradhatnak benne
tovább. Ha ez meg van, akkor tudunk tovább haladni. A szakértői díj 30 000 Ft.

Mezőfi Ferenc: Bizottság is tárgyalta, fontos a szakértői vélemény, mert ha lakhatatlan,
akkor tenni kell valamit.

Gyóni János: Roma Önkormányzatnak van pénze. Ők nem tesznek valamit?

Jamrik László: A Testület kérje fel a Roma Önkormányzatot, hogy fizessék ki a szakértői
véleményt, és teremtsék meg az ügyhöz szükséges anyagi hozzájárulást.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2019. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri  a Bagi Roma Nemzetiségi
Önkormányzatot, hogy a Tél u. 4. szám alatti ingatlan vonatkozásában vállaljon anyagi
hozzájárulást, és a megrendelt szakértői díjat, 30 000 Ft értékben fizesse ki.
A  szakértő  véleménye  után  teremtsék  meg  az  ingatlan  kapcsán  felmerülő  anyagi
hozzájárulást  az  ott  lakók  segítségére  (tető  helyreállítása,  szükség  esetén  a  család
elhelyezésére).

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, Bagi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

-------------------

E/4. Zöld Híd Kft. szerződés felbontás, társulásból való kilépés

Jamrik László: Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak 106-107 település a tagja. 10 millió forint
tagsági díj terhelte Bagot. Nekünk soha nem szállítottak. Hatvan igen és meg is vagyunk
elégedve velük. Kértük oda felvételünket. Napokban döntöttek a tagságunkról, és ma
aláírtam a társulási  szerződést  Heréden a társulásban. Így lépjünk ki a Zöld Hídból.
Egyetértetek?

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2019. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  az  Észak-Kelet  Pest  és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulásból való kilépéséről.
A Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy Zöld Híd Kft.-vel  kötött Társulási
megállapodást  bontsa  fel,  és  Észak-Kelet  Pest  és  Nógrád  Megyei  Regionális
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Önkormányzati  Társulásból  tagsági
viszonyunk  megszüntetését  a  Társulási  Megállapodás  IX.  fejezet,  25.  pontjának  C.)
bekezdése alapján írásban kezdeményezze a társulás elnökénél.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

-------------------

E/5 Keresztfa dűlő lakóinak kérelme      

Benedek Miklós: A lakók kérik az út megcsinálását, mivel eléggé járhatatlan. A vasútnál
felszedett lapokat ide lehetne rakni és a Liget utcába.
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Jamrik László: Mart aszfalt is van, abból is megcsinálható, mint a Rét utca. Keresztfa
dűlőbe jó pár gyerekes család van, akik nem tudnak közlekedni, akár hozzájárulást is
fizetnének.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16/2019. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött,  hogy  amennyiben
lehetőség  nyílik  a  vasútvonal  fejlesztése  során  felszedett  kövekkel,  vagy  lapokkal
megkezdi  az  út  kialakítását,  erről  előzetesen  tájékoztatja  a  lakosságot.  De  addig  is
minden  eszközzel  megpróbálják  járhatóvá  tenni  az  utat,  az  anyagi  lehetőségek
függvényében.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

-------------------

Katona Ervin: Cséke doktornő elmegy. Van helyette jelentkező?

Jamrik László: November 12.-én Turán kinevezték, és mi csak utána tudtuk meg. Azt
ígérte,  hogy változatlan  feltételekkel  vállalja.  A bútorokat  elszállítja  és  fenyegetőzik,
holott azt ígérte, hogy fél évig így csinálja. Számítástechnikai eszközöket már szereztünk
be, és szerzünk be majd asztalt és széket, valamint egészségügyi eszközöket.
Érdeklődők vannak, majd lesz kiírva pályázat. 
Az új háziorvosok nem vállalnak ügyeletet.

Deli  József: A  közmeghallgatáson  elhangzott,  hogy  a  közbiztonság  ügyében  tenni
kellene valamit. Nyugtassuk meg a lakosságot, hogy foglalkozunk a témával. 

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző
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