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Jegyzőkönyv 
 
Készült Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 27-i rendes 
nyílt ülésén. Az ülés kezdete: 18 óra  
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalóterme. 
 
Jelen vannak: 

Juhász Csaba polgármester 
Rácz József alpolgármester 
 
Albert Balázs képviselő 
Cifka János képviselő 
Márki Ferenc képviselő 
Márkus Pál képviselő 
 

Meghívottak: 
 dr. Zay Andrea jegyző 
 Gyulayné Turcsányi Borbála elnök, Hazatalálás Szociális Szövetkezet 
 Gyulay Tibor 
 Gyulay Levente 
 
Lakosság részéről: Kiss Előd, Czirfusz Tibor, Joó Rudolf 
 
Juhász Csaba polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a szeptember 27-i 
képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
Farkas Zsolt képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-testület ülésén. 
A napirenddel kapcsolatban két javaslatom van. Az egyik, hogy vegyük fel a Szent László 
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa és az Inter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató 
Zrt. között az orvosi ügyeleti ellátására kötött szerződés módosítása napirendi pontot, mert ki 
kell egészíteni az augusztus 30-i határozatot, a másik pedig az, hogy a nyolcas napirendi pontot 
vegyük le a napirendről, mert szeretném, ha minden képviselő elmondhatná erről a véleményét. 
Akkor tárgyaljuk, ha mindenki itt lesz. 
Aki a módosításokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött 
 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2022. (IX. 27.) határozata 
a 2022. szeptember 27-i képviselő-testületi ülés napirendjének kiegészítéséről 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy leveszi napirendjéről 
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8. Javaslat a polgármester munkájának elismerésére, jutalmazására 
Előterjesztő: dr. Zay Andrea jegyző 

 

felveszi napirendjére a  
 

8. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa és az Inter-Ambulance 
Egészségügyi Szolgáltató Zrt. között az orvosi ügyeleti ellátására kötött szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Zay Andrea jegyző 

 
napirendi pontot. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Juhász Csaba polgármester: Aki a módosított napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött 
 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2022. (IX. 27.) határozata 
a 2022. szeptember 27-i képviselő-testületi ülés napirendjéről 

 
1. A Hazatalálás Szociális Szövetkezet beszámolója 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

  
2. 2022. évi költségvetés időszaki (08. 31.) és a 2022. évi költségvetés szükség 

szerinti módosítása 
Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

 

3. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Zay Andrea jegyző 

 

4. Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról módosítása 
Előterjesztő: dr. Zay Andrea jegyző 

 

5. A 2023/2024 es tanév általános iskolai felvételi körzethatárainak megállapítása 
Előterjesztő: dr. Zay Andrea jegyző 
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6. Vodafone bérleti szerződés 
Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

 
7. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

történő csatlakozásról 
Előterjesztő: dr. Zay Andrea jegyző 

 

8. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa és az Inter-
Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt. között az orvosi ügyeleti ellátására 
kötött szerződés módosítása 
Előterjesztő: dr. Zay Andrea jegyző 

 

9. Interpellációk, kérdések 
 

10. Tájékoztatók 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
1. A Hazatalálás Szociális Szövetkezet beszámolója 

 
Juhász Csaba polgármester: Üdvözlöm a szövetkezet megjelent tagjait. Szeretnék-e 
valamivel kiegészíteni a beszámolót? 
Gyulay Levente: Tordas Község Önkormányzata tagja a Hazatalálás Szociális 
Szövetkezetnek, ezért kötelesek vagyunk beszámolni. Az önkormányzatot is érinti, hogy 2021-
ben Tóth Miklós kilépett a szövetkezetből, ezért 7-re csökkent a tagok száma. A pénzügyi 
beszámolókat elküldtük az önkormányzatnak. 2019 óta tagja az önkormányzat a 
szövetkezetnek. 2020/2021-ben a Covid miatt nem volt kötelező közgyűlést tartani.  
Márki Ferenc képviselő: Ki az elnök? 
Gyulayné Turcsányi Borbála elnök: Én. 
Márki Ferenc képviselő: A polgármester úr csak egy tag? Én nem erre készültem. Kaptunk 
egy beszámolót, amelyben bemutatják, hogy főznek… Engem a szövetkezet érdekelt és én azt 
kértem, hogy a polgármester úr számoljon be, hogy az önkormányzat a szövetkezetben mit tett? 
Most kaptam meg az egyszerűsített éves beszámolót, amit nem tudok értékelni, mert nem tudom 
átnézni. Arra lettem volna kíváncsi, hogy hányszor volt ülés? Törvényesen működtek-e? A 
Covid miatt nem kellett közgyűlést tartani, azt most tudtam meg. Mi van a vagyonnal? Hogy 
gyarapodtunk? Az anyagban az van, hogy kidolgozzuk… miért nem már? 
Gyulay Levente: 2017-ben adtuk be a pályázatot egy rövid ellátási lánc kialakítására. Ennek a 
pályázatnak százhúsz millió forint volt a teljes költségvetése. 2018. év elején kaptunk egy 
támogatói okiratot és 90 napra rá megkezdtük a projekt megvalósítását. Most áprilisban döntött 
úgy a Magyar Államkincstár, hogy meg tudja kezdeni az összegek folyósítását. Az első 
támogatói okiratunk formai hibás volt, ezért az államkincstár visszahívta egy önellenőrzés 
során. Nagyon sok pályázó a Covidra hivatkozva nem indult el. Mi belevágtunk a projekt 
megvalósításába. Az önkormányzat segített az önerő biztosításában. A teljes önerő 35 millió 
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forint volt. Jövő júniusig kaptunk a befejezéshez hosszabbítást. A pénz hiánya miatt vannak 
olyan tételek, amit nem tudtunk megvásárolni. Ha nem érünk a projekt megvalósításának 80%-
os szintjéig, akkor az eddig kapott összegeket is vissza kell fizetni. A szövetkezet 
tevékenységének a 90%-át a rövid ellátási lánc szervezése lefedi. 
Gyulayné Turcsányi Borbála elnök: Nagyon sokan nem indultak el, mert a turizmusra 
építették a vállalkozásukat. Nekünk is egy piaci lehetőség lett volna, ha pl. egy külföldi lakást 
bérel, mi odavisszük a magyar élelmiszert. Cégeknél szerettünk volna átadópontokat kiépíteni. 
E helyett egy más típusú marketinget kellett alkalmazni, mert a Covid miatt a lakosságot kellett 
elérnünk. Az viszont egy lassú folyamat. A cégeknek ajánlunk catering szolgáltatást, főző 
versenyeket, különböző csapatépítő programokat. Most már az eredményeknek kellene jönnie. 
Márki Ferenc képviselő: Nem kezdő ez a csapat. Már a Covid előtt is beszélgettünk erről.  
Cifka János képviselő: Amikor ez a vállalkozás elindult, arról volt szó, hogy nagyon hamar 
meg fog térülni. 
Juhász Csaba polgármester: Itt két dologról van szó. A Hazatalálás Szociális Szövetkezet, 
amelyben az önkormányzat 1/7-ed részben tag, a másik az, hogy épült egy Agrárlogisztikai 
Központ TOP-os támogatásból, amit bérleti szerződés keretében a Hungarotaste üzemeltet.  
Gyulay Tibor: Mi kerestük meg az önkormányzatot, mert helyszínt kerestünk az innovatív 
ötletünknek. Ha most nézzük, a nyereség oldalon egy kb. 50 milliót érő ingatlan már ott van. 
Vesztesége nem lehet az önkormányzatnak. A cél az, hogy ennek a régiónak hozzunk ide egy 
olyan vállalkozást, ami jól működik. Az üzleti életben a 2-3 év nagyon rövid idő. Ilyen 
innovatív vállalkozásnál, amit nem ismernek az emberek, a befektetés hosszabb idő alatt térül 
meg, mint pl. egy fodrász esetében. Úgy gondoljuk, hogy ez az ötlet, ez a vállalkozás piacképes. 
Tordasról is 6-8 ember már kipróbálta. A piacon is vásároltak tőlünk az emberek.  
Juhász Csaba polgármester: Az Agrárlogisztikai Központnál van egy telkünk, illetve mellette 
még egy telkünk. A rákerült épület is a mi vagyonunk. Az ötlet alapján tudtunk pályázni, amit 
megnyertünk. Kisebb ráfordítások voltak. A bérleti díjat fizetik. A Hazatalálás Szövetkezet is 
pályázott, amivel segítik az Agrárlogisztikai Központ működését. 
Aki elfogadja a Hazatalálás Szociális Szövetkezet beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntött 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2022. (IX. 27.) határozata 

a Hazatalálás Szociális Szövetkezet beszámolójáról 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Hazatalálás 
Szociális Szövetkezet beszámolóját. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. 2022. évi költségvetés időszaki (08. 31.) és a 2022. évi költségvetés szükség szerinti 
módosítása 
 

Juhász Csaba polgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyaltuk. Felmerültek 
kérdések, amire válaszokat adtunk. A bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a 
költségvetés módosítását.   
Márkus Pál képviselő: Csak ezen az oldalon voltak változások, mert csak ennyit kaptam? A 
civil szervezetek támogatása nem változott? 
Márki Ferenc képviselő: Nem. 
Juhász Csaba polgármester: Ha megnézed a változásokat és nincsenek közötte a civil 
szervezeteké, akkor nem változott. 
Aki elfogadja a költségvetés módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett döntött 
 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.28.) önkormányzati 
rendelete 

Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Márkus Pál képviselő: A költségvetéssel kapcsolatban lesz-e nálunk valamilyen változás, mert 
azt hallottam, hogy Martonvásáron nagy megszorítások vannak. Bánkon pl. a könyvtár nyitva 
tartási idejét szűkítették le, a hivatal sincs teljes időben nyitva. Csökkentik a közvilágítást. 
Juhász Csaba polgármester: Egyelőre nem tervezzük. Nálunk LED izzók vannak mindenhol, 
ami nagyon keveset fogyaszt. A fűtést a holnapi napon beindítjuk a hivatalban és az 
egészségházban is. Megfelelően hőszigeteltek az intézményeink. Az év végéig fix áron kapjuk 
az áramot. 
 

3. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 

 
Juhász Csaba polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén beszéltünk erről a rendeletről. A 
bizottság alapvetően jónak találta. Beszéltünk arról, hogy a tulajdonos vagy a használó kerüljön 
bele. Úgy döntöttünk, hogy a tulajdonos is. Nyilván nem az 1200 m2 -es területtel rendelkező 
tulajdonos fogja kérni a behajtási engedélyt. A kérelemben indokolni kell, miért kéri az 
engedélyt. A tulajdonost nem lehet kizárni abból, hogy elmenjen a telkéhez. 
A Pénzügyi Bizottság a módosításokkal egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-
tervezetet. 
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Márkus Pál képviselő: A tábláról volt szó? 
Juhász Csaba polgármester: Igen, Kajászó felől még egy tábla ki lesz téve. Mi a domboldalra, 
a közigazgatási határunkra, ahol el lehet menni Gyúró felé is teszünk ki táblát. Három tábla lesz 
a behajtani tilos táblára: kivéve kerékpárral, kivéve mezőgazdasági gépjárművel, kivéve 
engedéllyel.  
Cifka János képviselő: Kajászó felől is ugyanezek a táblák lesznek kirakva? 
Juhász Csaba polgármester: Igen. Azt kell majd tudatosítani, hogy az engedélyek a 
közigazgatási határig érvényesek. A kajászói engedély nem érvényes a tordasi szakaszra.  
Rácz József alpolgármester: A határnál van egy terület ahol meg tud fordulni. Előbb-utóbb el 
fogják fogadni az emberek, hogy csak engedéllyel lehet bemenni. 
Juhász Csaba polgármester: Volt egyeztetés a közlekedési hatósággal, két hetet kaptunk a 
táblák kihelyezésére. Megrendeltük a táblákat. 
Aki elfogadja a rendeletet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött 
 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX.28.) önkormányzati 
rendelete 

a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4. Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról módosítása 

 

Juhász Csaba polgármester: Változtak a bizottságok, a képviselő-testület összetétele és az 
engedély kiadása miatt, mint polgármesterre átruházott feladat, módosítani kell az SzMSz-t. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a képviselő-
testületnek.  
Aki elfogadja az SzMSz módosítást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött 
 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelete 

Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
5. A 2023/2024 es tanév általános iskolai felvételi körzethatárainak megállapítása 
 

Juhász Csaba polgármester: Minden évben meg kell állapítanunk a körzethatárokat.  
dr. Zay Andrea jegyző: Az elmúlt évhez képest nem változott a beiskolázási körzet. Továbbra 
is a Sajnovics Általános Iskola a kötelező felvételt biztosító iskola és továbbra is a martonvásári 
pedagógiai szakszolgálat látja el a feladatokat.  
Juhász Csaba polgármester: Aki egyetért a határozat-javaslattal, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2022. (IX. 27.) határozata 

a 2023/2024-as tanév általános iskolai felvételi körzethatárainak megállapításáról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tordas település 
esetében a kötelező felvételt biztosító iskola továbbra is a Sajnovics János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola marad, valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatait 
a 2023/2024-as tanévben is az FMPSZ martonvásári tagintézménye látja el. 
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, 
általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. október 15. 
 
6. Vodafone - Vantage Towers Zrt-vel kötendő bérleti szerződés 
 

Juhász Csaba polgármester: A falu elején, az önkormányzat 616-os hrsz.-ú ingatlanán van 
egy magasfeszültségű oszlop. Az oszlopra szeretne felrakni a Vodafone egy eszközt. Hátulról 
meg tudja közelíteni az oszlopot és szeretne egy 10 m2 –es területet használni. Ezért évi 800 000 
Ft bérleti díjat fizetne.  
Márki Ferenc képviselő: Jó lett volna, ha a Pénzügyi Bizottság tárgyalta volna. Az MVM 
részére szolgalmi jog van bejegyezve az oszlop területére. Bérbe adhatunk-e olyat, aminek a 
szolgalmi jogosultja nem járult hozzá? Miért kell 10 m2 –t bérbe adni? Hogy oda álljon?  
Juhász Csaba polgármester: Igen, hogy meg lehessen állni alatta kocsival.  
Márki Ferenc képviselő: Ki javasolta a 800 000 Ft/év bérleti díjat? 

Juhász Csaba polgármester: Ők javasolták.  
Márki Ferenc képviselő: Akkor kevés. 
Cifka János képviselő: 800 000 forintért adjuk bérbe. Tíz év múlva ez a pénz már sokkal 
kevesebbet ér. Nincs benne az infláció követése. 
Márki Ferenc képviselő: Az önkormányzat ügyvédje is nézze át a szerződés tervezetet.  
Albert Balázs képviselő: Ennek van határideje? 
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Juhász Csaba polgármester: Nincs, gondolom, minél előbb szeretnék elkezdeni 
megcsinálni.  
Márki Ferenc képviselő: 22-es pont: „képviselője útján megszüntethető”, hát, nem, majd, ha 
a képviselő-testület hozzájárul a megszüntetéshez. 
Juhász Csaba polgármester: Aláírni sem lehet a képviselő-testület felhatalmazása nélkül. 
Márki Ferenc képviselő: Az infláció-követést is bele kellene venni. 
Juhász Csaba polgármester: Aki egyetért azzal, hogy kerüljön átdolgozásra a Vantage 
Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződés tervezete és ezután kerüljön ismét a képviselő-testület 
elé, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2022. (IX. 27.) határozata 

a Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kerüljön átdolgozásra a 
Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződés tervezete és ezután kerüljön ismét a 
képviselő-testület elé. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. november 30. 
 
7. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

történő csatlakozásról 
 

Juhász Csaba polgármester: Idén is részt veszünk az ösztöndíj programban. Majd később 
döntünk az összegről. 
Aki egyet ért azzal, hogy az idén is részt vegyünk a programban, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2022. (IX. 27.) határozata 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozásról 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tordas Község 
Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2022. szeptember 30. 



 

9 

 

 

 
8. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa és az Inter-Ambulance 

Egészségügyi Szolgáltató Zrt. között az orvosi ügyeleti ellátására kötött szerződés 
módosítása 

 
dr. Zay Andrea jegyző: A kistérségi társulás titkára kérte, hogy a társulási szerződésben 
történő átvezetéséhez is járuljon hozzá a képviselő-testület, ne csak a változáshoz. 
Juhász Csaba polgármester: Aki a határozat-javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
155/2022. (IX. 27.) határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának az orvosi ügyeleti 
ellátásra kötött megállapodás módosításáról 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. hozzájárul a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának 
folyamatossága és biztonsága érdekében a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás Tanácsának az orvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodás módosításához 
valamint ahhoz, hogy a szerződés-módosításának megfelelő változások a Társulási 
megállapodás II. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2.1. pontjában 
átvezetésre kerüljenek. 
 

2. a szerződésmódosításból fakadó többletköltségeket biztosítja.  
 

3. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának az orvosi ügyeleti 
ellátásra kötött megállapodás módosításáról szóló 141/2022. (VIII. 30.) határozatát 
visszavonja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

9. Interpellációk, kérdések 
 

10. Tájékoztatók 
Juhász Csaba polgármester: Tájékoztatlak benneteket arról, hogy Juhász Károlyt felvettük 
művelődésszervezőnek. Három hónap próbaidő van, közben lesznek különböző rendezvények. 
A hivatalba is új kolléganő jött, Kovács Judit.  
Rácz József alpolgármester: Mi a helyzet az Erdőmajori úttal? 
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Juhász Csaba polgármester: Beérkeztek az ajánlatok a közbeszerzésre, az ajánlatok átnézése 
van folyamatban. Októberben meg kell csinálni az utat. 
Márkus Pál képviselő: Bemennek a Szent Orbán szoborig? 
Juhász Csaba polgármester: Igen. 
Cifka János képviselő: A feljelentéssel kapcsolatban érkezett tájékoztatás a rendőrség 
részéről? 
dr. Zay Andrea jegyző: Eddig még nem érkezett semmilyen visszajelzés. 
Juhász Csaba polgármester: A csapadékvizes pályázattal kapcsolatban az engedélyezés 
folyamatban van. A Szabadság úton a „fel-le utcánál” beszéltem a kivitelezővel. Azért nem 
rakták vissza még a járdát, mert úgy beszélték meg a közúttal, hogy kicsit ülepedik a talaj, mert 
3 m mélyen bontották fel. Vissza fogják rakni a járdát.  
Márkus Pál képviselő: Ahogy befordulunk az Arany János utcába, a sarkon akkora kráter van, 
hogy nem lehet elmenni az autóval. Fel kellene tölteni murvával.   
Márki Ferenc képviselő: És a Szabadság úton a kanyarnál mi a helyzet? Süllyed az is. 
Juhász Csaba polgármester: A bejelentőt szeretném megkeresni.  
Albert Balázs képviselő: A falu elején 16 iskolás gyerek jár iskolába. A járda kicsit bejjebb 
van az úttesttől, de a „fajtától” kifele már száguldanak az autók. Amíg nem lesz sziget, addig 
egy villogót fel lehetne szerelni, vagy valamilyen más sebesség csökkentő lehetőséget.  
Juhász Csaba polgármester: Gondolkozunk rajta… 50 km/h sebességnél engem is simán 
leelőznek. Írunk majd a rendőrségnek egy levelet, hogy kérünk méréseket a falu elejére is.  
Cifka János képviselő: Az augusztus 30-i ülésen előhoztam két témát. Az egyik az aszfalt 
kerékpárút, ami meghibásodott…  
Juhász Csaba polgármester:…jeleztem a közútkezelőnek, meg fogják csinálni. Újra kitöltik 
a réseket aszfalttal. Pár év múlva kap majd az út egy újabb réteget.  
Cifka János képviselő: A másik az volt, hogy a gyalogos hidat le kellene festeni. 
Márki Ferenc képviselő: A kerékpárútra polgárőrként bementem. Nagyon nő a szélén a 
rézsűben a gaz. Azzal nagyon sok bajunk lesz. 
Juhász Csaba polgármester: Három évig évente ötször kell kaszálni a kivitelezőnek. 
Márki Ferenc képviselő: Van a Csillagfürt lakópark mellett a sarki ház, aminek a tulajdonosa 
illegálisan épített egy kocsi bejárót. Az innen lefolyó csapadékvíz a sarat és a követ 
folyamatosan az árokba és a zárt hídereszekbe mossa. 
A temetőút mikor lesz befelezve? 
Juhász Csaba polgármester: Októberben jönnek vissza megcsinálni.  
Márki Ferenc képviselő: Az Erdőmajori úton mi lesz? Most már egy támfal épül. Ki 
engedélyezte? 
Juhász Csaba polgármester: Van ott egy út, amivel a közúthoz tud csatlakozni. 
Márki Ferenc képviselő: A művelődési ház előtt sétáltam valamelyik nap. Nagyon gazos 
megint. Nemcsak a művelődési ház előtti díszburkolat, hanem a virágágyások is. 
Az eldobált faágak sok helyek még mindig ott vannak. Pl. a szociális otthonnál. 
A bolttal kapcsolatosan volt egy tárgyalás. Írtatok-e levelet? 
Juhász Csaba polgármester: Még nem. 
Márki Ferenc képviselő: Nem lesz egyelőre új bolt. Most állítólag ki fogják festeni. Ígéretet 
kaptunk arra, hogy a bolt előtti közterület felújításához anyagilag is hozzájárulnak.  
 




