HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
8/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november
24-i nyílt üléséről, a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester,
Pintér László önkormányzati képviselő
Dr. Csordás Ádám aljegyző

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető:

Zsögön Renáta

Ülés időtartama:

13:30-14:00

Hegedüs Roland polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az aljegyző
urat, és valamennyi jelenlévőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős
testületből jelen van 3 fő. Kulik Edit Irén és Szopkó Rudolfné képviselő igazoltan van
távol.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Ügyrendi Bizottsági ülés nem volt
határozatképes. A bizottsági tagokból, 1 fő volt jelen. Az ülésre beterjesztett
előterjesztések bizottsági vélemény nélkül kerültek a képviselő-testület elé.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Pintér László képviselőt kijelölni.
Jegyzőkönyvvezető Zsögön Renáta lesz a mai ülésen.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Hunya Község Képviselő-testülete
83/2021. (XI. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Pintér László képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Elmondta, hogy
az előzetesen kiküldött meghívóhoz képest egy új napirend érkezett, mely kiosztásra
került a képviselő-testületi ülés előtt. Kérte, hogy 6. napirendi pontként vegyék fel a
„Döntés az orvosi ügyeleti szerződés hosszabbításáról” szóló kiosztott előterjesztés, a
7. napirendi pont a bejelentések.
Hozzászólás hiányában
napirendjéről.

felkérte

a

képviselőket,

hogy

szavazzanak

az

ülés

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
84/2021. (XI. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.

3.

Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Hunya Települési
Alapszervezet támogatási kérelme
Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2020. évi tevékenységéről

4.

Tájékoztatás a Művelődési Ház házirendjéről

5.

Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról

6.

Döntés orvosi ügyeleti szerződés hosszabbításáról

7.

Bejelentések
Határidő: azonnal

1.Napirendi pont
Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
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Hegedüs Roland polgármester jelezte, hogy az anyagot mindenki megkapta.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Pintér László képviselő kiegészítésként elmondta, ez egy szükséges eljárás. Nem
gondolja, hogy ehhez bármit hozzá lehetne fűzni.
Hegedüs Roland polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy
hozzák meg döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
85/2021. (XI. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §
valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján
az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
Késztette: Szűcsné Horváth Margit
Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
időszak
kockázati
tényezők

Várható
Ellenőrzési Ellenőrzés
időtartama kapacitás módszere, típusa
meghat.

A költségvetésből
2021.01.01- Nem a
Az
február
1 revizori
cél jelleggel nyújtott 2021.12.31. pályázatban
önkormányzati támogatás
nap
támogatások
megjelölt célra felhasználása hatékonyan,
rendeltetés szerinti
fordították a
gazdaságosan és
felhasználásának
támogatást
szabályszerűen történjen
ellenőrzése
Hunya Községi
Önkormányzatánál
Pénztárellenőrzés
2021.01.01- A vásárlási
Átfogó ellenőrzés a
június
1 revizori
2021.12.31. előlegek
pénztárban mind a
nap
kiadása és
bevételi, mind a kiadási
visszavétele
oldalon.
nem mindig
szabályszerű.
A Konyha
2021.01.01- A jogszabályi
A szabályzatok
szeptember 6 revizori
szabályzatainak
2021.12.31. előírások a
jogszabályoknak
nap
felülvizsgálata,
szabályzatokban megfelelően készültek-e
betartásuk
megfelelően
el, továbbá a
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Szabályszerűségi-,
rendszerellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

Szabályszerűségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

ellenőrzése, térítési
díjak
meghatározásának
és beszedésének
vizsgálata
A beszerzési
2021.11.01szabályzat és a
2022.10.31.
beszerzési eljárások
szabályszerűségének
utóvizsgálata

átvezetésre és
betartásra
kerültek-e

gyakorlatban
alkalmazzák-e őket.

Az új beszerzési
szabályzat
jogszabálynak
megfelelően
készült-e el,
illetve
megfelelőn
betartásra
kerül-e.

Annak megállapítása,
hogy a megállapított
hiányosságokra, hibákra
tett intézkedések
megvalósultak-e

november 2 revizori utóellenőrzés
nap

Határidő: azonnal

2.Napirendi pont
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Hunya Települési Alapszervezet
támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester elmondta, a Magyar Vöröskereszt részéréről érkezett
egy kérelem, melyben kérték a helyi alapszervezet támogatását. Szeretnék meghálálni
a véradóknak az aktivitásukat. Javasolja, hogy a kért 50.000,- Ft-os támogatási
összeget biztosítsa az önkormányzat az alapszervezet részére. Megkérdezte van-e
kérdés, észrevétel.
Pintér László képviselő javasolta a döntési javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy hozzák meg döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
86/2021. (XI. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Hunya Települési Alapszervezet
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 5.(adószám:19053161-2-04,
képviseli Tóth Zoltánné elnök) részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer Ft
összegű támogatást nyújt Hunya Község Önkormányzata 2021. évi
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költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének 4. §.
(2) bekezdés e) pontjában meghatározott összeg terhére.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Hegedüs Roland polgármesterét a Támogatói okirat megkötésére.

Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2020. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester kiegészítésként elmondta a beszámoló az
előterjesztést mellékletét képezi. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
beszámolóval kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
87/2021. (XI. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2020. novemberétől 2021. október végéig
terjedő időszakban végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Tájékoztatás a Művelődési Ház házirendjéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester elmondta, a Művelődési Háznak jelenleg nincs
érvényben lévő házirendje. Szujó Péter közművelődési asszisztens észrevételezte és
indítványozta a házirend összeállítását. A házirend alkalmazásához a képviselőtestület jóváhagyása szükséges. Megkérdezte van-e valakinek kérdése a házirenddel
kapcsolatban.
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Pintér László képviselő kiegészítésként elmondta, hogy reméli, a házirend mindenre
kiterjed.
Hegedüs Roland reagálva elmondta, hogy használatba lévő minta alapján dolgozott
Szujó Péter. A továbbiakban tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat
kötelező feladatai közé tartozik, hogy ezen a területen kulturális szakembert
foglalkoztasson. 2020. december 1-től az NMI finanszírozásával Szujó Péter
foglalkoztatása megtörtént. Az NMI finanszírozta a foglakoztatását 2021. november
31-ig. Az együttműködési megállapodás szerint az önkormányzatnak saját
költségvetéséből 2021. december 1-től tovább kell foglalkoztatnia. Az aljegyző úrral
történt egyeztetés alapján, ez a költség 2022. január 1-től jelent plusz költséget az
önkormányzatnak, mivel decemberi hónap bérelszámolása, januárban jelentkezik. A
2022. évi költségvetésbe a kulturális asszisztens bérét is be kell építeni. A
továbbiakban megkérdezte Aljegyző úrtól, amennyiben Szujó Pétert nem alkalmazná
tovább az önkormányzat, az milyen következményeket vonna maga után.
Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta, az együttműködési megállapodás
tartalma szerint, ha a 12. hónapos NMI által finanszírozott foglalkoztatási időszakot
nem követi további 6 hónapig a fenntartó, akkor a 12 hónapos díjat, egy összegben
vissza kell fizetni az NMI részére. A további foglalkoztatás javasolt és indokolt, hogy
ezt az összeget ne kelljen visszafizetni. 2021. december 1-től - 2022. május 31-ig
szükséges foglalkoztatni. Ugyanakkor, mint kötelező feladat célszerű lehet ezt a
foglalkoztatást tovább folytatni, amennyiben megfelelt Szujó Péter munkavégzése. Jó
lenne, ha ezt a jogszabályi kötelezettségét teljesíteni az önkormányzat, de saját
költségvetéséből kell biztosítania a foglalkoztatást. Jelen állás szerint amennyiben
garantált bérminimummal szükséges foglakoztatni, a bére 219.000,- Ft/hó. 2022-ben
ez az összeg emelkedni fog.
Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, hogy a Szujó Péter munkájával
elégedett. A mostani vírushelyzet ellenére szakkörök kerültek elindításra. Az említett
szakkörök: Kosárfonó szakkör, Baba-mama klub. A Komatálas indítványozás is a Szujó
Péter ötlete volt. Az NMI finanszírozásával komatálat kaptak az újszülött gyermekek
és családjaik. Szujó Péter munkássága a jövőben is fontos és elengedhetetlen lehet
ezen a területen és a településen. Az eddigi információk alapján Szujó Péter szeretne
maradni és a megkezdett munkát folytatni. Ezzel szükséges és indokolt foglalkozni a
jövő évi költségvetésnél. Először koncepció szinten, majd, amikor a végleges
költségvetés kerül összeállításra. Fontosnak tartotta kiegészítésként elmondani, mivel
a napirendi ponttal kapcsolatban is érintett Szujó Péter.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete
88/2021. (XI. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési
Ház házirendjét megismerte annak tartalmát elfogadta.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester megkérdezte dr. Csordás Ádám aljegyző úrtól, hogy
mivel a képviselő-testületi tagok alacsony létszámmal vannak jelen az ülésen, a
szavazás szempontjából ilyen esetben mi történik.
Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta, mivel a döntésnek joghatása nincs,
ez esetben két dolgot lehet tenni. Az első lehetséges megoldás, hogy a polgármester
úr nem kéri kizárását a döntéshozatali eljárásból, mivel a döntésnek nincs joghatása,
ez nem etikátlan. A második megoldás a napirend levételre kerül és a következő
képviselő-testületi ülésen tárgyalja a testület, bízva abban, hogy a testületi tagok
nagyobb létszámmal lesznek jelen. Ez döntés kérdése.
Hegedüs Roland polgármester jelzete, hogy ez esetben nem kéri kizárását a
döntéshozatali eljárásból.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
89/2021. (XI. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Hegedüs Roland polgármester szabadságáról szóló beszámolót.
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Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Döntés orvosi ügyeleti szerződés hosszabbításáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester ismertette az ülés előtt kiosztott előterjesztést,
melynek tartalma: „Döntés az orvosi ügyeleti szerződés meghosszabbításáról”. A
közbeszerzési eljárás nem volt sikeres, így határidőre nem tudták lefolytatni a
beszerzést. A szolgáltató továbbra is vállalja a központ orvosi ügyelet ellátását, de a
szolgáltatás díjában emelkedés várható. A szolgáltatás díját 55,- Ft/fő/hó összegről
99,- Ft/fő/hó összegre emelik. A szolgáltató az említett feltételekkel vállalja a
központi orvosi ügyelet ellátását 2022. december 31. napjáig vagy addig, amíg a
közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra kerül. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel.
Pintér László képviselő észrevételezte, hogy majdnem 100%-os emelésről van szó. A
továbbiakban megkérdezte, hogy mivel indokolták.
Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, azzal indokolták, hogy
emelkedik az egészségügyi dolgozók bére. Egyre nehezebb és több bért kell,
fizetniük, ahhoz, hogy át tudják csábítani az egészségügyi dolgozókat, és ez által az
orvosi ügyeleti ellátást biztosítani tudják. Mezőberény, Gyomaendrőd és Dévaványa
magasabb összeget vállalt, mivel náluk külön szolgáltatás is van. Az említett
településeken van, ahol csak egészségügyi szakdolgozó vagy adott esetben orvos is
van, de az már külön feladat. A települések a szakdolgozók bérének kiegyenlítése
miatt vállalták, hogy magasabb összeget fizetnek. Ezáltal is segítve a kistelepülési
önkormányzatokat, hogy számukra ez ne jelentsen plusz költségterhet. A szolgáltató
az orvosi ügyeleti díjat a duplájára emelte, de jelen esetben ez egy kényszerhelyzet,
mert nincs más lehetőség.
Pintér László képviselő jelezte, hogy Hunya viszonylatában 600 főre vetítve az eddigi
30.000,- Ft/hó helyett, 60.000,- Ft/hó lenne ez az összeg. Véleménye szerint ezen a
területen nincs versenyhelyzet. Versenyhelyzet esetleg akkor lenne, ha jelentkezne,
másik szolgáltató kevesebb pénzért és minőségben is eltudná látni a feladatot.
Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, hogy egy szeghalmi székhelyű
szolgáltatóval, sokkal nehezebb lenne az orvosi ügyelet ellátásának megvalósítása.
Elsősorban azért, mert a távolság nagy és az árak ettől is jóval magasabbak lennének.
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Pintér László képviselő jelezte, hogy nem egy népszerű vállalkozás az orvosi ügyeleti
ellátás, mert akkor több szolgáltató jelentkezne. Lényegében nem sok választási
lehetőség van.
Hegedüs Roland polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
90/2021. (XI. 24.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi
ügyeleti feladat ellátásához szükséges 99,- Ft/lakos/hónap összegű
kiegészítő támogatást a 2022. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza Hegedüs Roland polgármestert, hogy a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. feladat ellátási szerződését 2022.
december 31. napjáig meghosszabbítsa.
Határidő: azonnal

7.Napirendi pont
Bejelentések
Hegedüs Roland polgármester megkérdezte van-e valakinek bejelenteni
valója.
Pintér László képviselő jelezte, hogy a belvízelvezető csatornákkal
kapcsolatosan több panasz érkezett. A József Attila utcától a Táncsics utca
északi oldala felé problémák vannak. Dávid József és Rauné Ilona jelezte, hogy
minden nem került helyreállításra olyan formában, ahogy a felújítás előtt volt.
Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy a Jókai utcáról már
korábban is több panasz érkezett. Azon a részen, az elején indult a felújítás, a
terveken nem szerepelt a kiskapu bejárók helyreállítása. A munkát elvégezték,
de az előzetes terveken nem szerepelt. Azt ígérte a kivitelező, hogy azokat is
visszaállítják az eredeti állapotukra. Nem véletlenül készült a hibalista.
Előzetesen kérte a lakosságot, hogy jelezzék, az esetleges problémákat vagy
azokat az eseteket, ahol nem került visszaállításra az eredeti állapot. A
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hibalista a lakossági bejelentések alapján készült. Ezt a listát a kivitelező
megkapta. A bejelentett hibákat ellenőrzik és folyamatosan javítják. A
továbbiakban megkérdezte Pintér László képviselőt, hogy konkrétan melyik
ingatlan ahonnan jelezték a hibát.
Pintér László képviselő válaszolva elmondta, hogy a Jókai utcáról Dávid
József és Rauné Ilona.
Hegedüs Roland polgármester elmondta, az említett személyek neki is
jelezték a hiányosságot. Azt is kérdezték, hogy a kapubejárók helyreállításra
kerülnek-e. Elmondta, hogy természetesen minden helyreállításra kerül, hiszen
régen azt kifizették.
Pintér László képviselő reagálva elmondta, hogy 2000-ben Hunya
belterületén létrehozták a belvízelvezető csatornahálózatot. Minden
lakóingatlan kapott 4 darab dudacsövet a kapubejáróra és egyet a
kertajtóhoz. Amennyiben az eredeti tervben nem szerepelt, hogy a kertajtónál
van átjáró, akkor az a tervező problémája. A településen minden utcában ez
volt a rendszer, tehát minden lakóingatlan így kapta meg a dudacsöveket.
Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, hogy a hibákat folyamatos
javítják. Vissza fognak menni arra a részre is.
Pintér László képviselő megkérdezte, hogy a csatornázási terv Hunyán van-e,
illetve megtekinthető-e?
Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, megtekinthető. Papír
alapon a tervezőnél van, de rendelkezésre bocsájtja. A helyszíni rajzok emailben megvannak, azok is megtekinthetőek.
Pintér László jelezte, hogy szeretné megnézni a terveket, mivel a Táncsics
utca 2. szám előtt zárt lett a csatorna. Ahol nagyobb teherforgalom van, ott
érti, hogy mért zárt a csatorna, de az említett esetben véleménye szerint nem
indokolt. A továbbiakban megkérdezte, hogy egy sima lakóingatlan előtt
miért zárt a csatorna.
Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy ezt át kell beszélni
a tervezőkkel. Részéről nem volt kérés, hogy ez szerepeljen a tervben. A
tervezőt megkérdezi, hogy mi indokolta az említett csatorna lefedését.
Pintér László képviselő megkérdezte, hogy a tervben nyitott csatorna
szerepel-e?
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Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy véleménye szerint
nem. Azért csináltak oda zárt csatornát, mert a tervben is úgy szerepelt. Zárt
csatornát csak az érintett közintézmények előtt kért.
Pintér László képviselő jelezte, hogy számára az sem egyértelmű, hogy
Szilágyi András portája előtt a csatorna egy része zárt, a másik része nyitott.
Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, hogy a beruházás előtt a
csatorna zárt vagy nyitott volt.
Pintér László képviselő reagálva elmondta, hogy a Táncsics utca bal oldalán
nem is volt csatorna. Ott esővíz összegyűjtő kis árkokat csináltatott Szmola
Illés. Gyakorlatilag ott nem volt csatornarendszer, nem volt előképe ennek a
rendszernek.
Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, hogy a tervezéskor azt
vették figyelembe, hogy hol indokolt a zárt csatorna, ahhoz, hogy hatékonyan
tudjon működni a rendszer. Valószínűleg az azért került oda, mert annak
létjogosultsága van.
Pintér László képviselő jelezte, hogy logikailag nem érti, hogy miért
hatékonyabb ez a rendszer így. A Táncsics utca azon szakaszán a magasabban
fekvő részeken nincs zárt csatorna. A József Attila utcától a Jókai utcáig, a
Táncsics utca bal oldalán nincs semmi. A Táncsics utcában van egy szakasz,
ahol semmi nincs, utána van egy szakasz (utcaköz), ahol van nyitott csatorna,
ami előtte nem volt. A Vörösmarty és Rákóczi közötti Táncsics szakaszon van
nyitott csatorna és zárt csatorna is.
Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy erre technikailag
nem tud választ adni, hogy ez pontosan miért lett így tervezve. A következő
képviselő-testületi ülésre elhívja a tervezőket és a feltett kérdésekre
válaszolnak.
Pintér László képviselő jelezte, hogy nem látja a logikát benne, mert ott azon
a felső harmadon semmit nem csináltak. Az említett utca egyik oldalán lehet
nagy mennyiségű hirtelen lezúduló csapadék, a másik szakaszán nem.
Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta technikailag nem tud
pontos választ adni. A következő képviselő-testületi ülésre eljön a tervező és
megválaszolja ezeket a kérdéseket.
Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte, hogy a Dózsa utca és ahol az
elforduló van végig ki lesz-e takarítva a rendszer.
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Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy a kivitelező azt
mondta végig kitakarítják. A továbbiakban megkérdezte van-e még valakinek
bejelenteni valója.
Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte az Óvoda utcai ingatlan belső
ellenőrzése hol tart.
Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, a belső ellenőrzés
megtörtént. A belső ellenőr múlt héten, csütörtökön megküldte az anyagot
véleményezésre. 8 nap áll a rendelkezésére véleménynyilvánításra. Mindenki
megkapja a teljes anyagot a soron következő-képviselő testületi ülésre. A
továbbiakban megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, egyéb bejelenteni
valója.
Bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Dr. Csordás Ádám
aljegyző

Pintér László
hitelesítő
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