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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 

Köszönti a jelenlévő képviselőket és Mácsik Évát, aki a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 

Társulás képviseletében van jelen. A mai rendkívüli ülésnek két témája lesz, egyrészt az 

orvosi ügyelet kérdése, másrészt a - most kiosztott - Környezet és Energia Operatív Program 

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázat (KEOP-

1.1.1/B/10-11). 

A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  

Javasolja, a napirendet meghívó szerint elfogadásra. 

Van-e valakinek javaslata? 

 

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. NAPIREND 

A KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET FELADATTELLÁTÁS ÁTSZERVEZÉSE 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A múltkori soros ülésen az orvosi ügyelet átszervezése tárgyában már lefolyt egy vita és a 

testület által hozott határozat nemleges volt. Ezért kértem meg Mácsik Évát, hogy adja elő 

nekünk az orvosi ügyelettel kapcsolatos dolgokat, mert a kistérségen belül ő a koordinátor ez 

ügyben, és az előterjesztést is ő készítette. Amennyiben a testület most is nemleges 

határozatot hoz, akkor az orvosi ügyelet feladatellátását az önkormányzatnak kell 

megszerveznie. Gondolom, akkor ennek megszervezésére van javaslat. Ha nem leszünk benne 

az ügyeletben, akkor Petőfibánya lakossága orvosi ügyeletet nem élvezhet. Sürgősségi ellátás 

lehet, azt meg megcsinálhatja a helyi orvos az ápolónővel. De nem ez a cél, hanem az, hogy a 

13 önkormányzatnak ezt a feladatot kistérségi társuláson belül kell megoldani, erre a Társulás 

kapja a normatívát. Átadnám a szót Mácsik Évának. 

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Köszönöm szépen a meghívást, a kiküldött előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat 

annak idején gyakorlatilag felesben elfogadta a testület. Az első határozati javaslatot 

elfogadta, miszerint a háziorvosi ügyelet kikerüljön a kistérségi feladatellátásból, így 2011. 

július 1-jétől ez a kötelezően ellátandó feladat kikerül a kistérségi feladatkörből. Attól, hogy 

ez kikerült a kistérségi feladatellátásból, ettől ez még egy kötelezően ellátandó feladat. Így az 

önkormányzatnak kell biztosítani a háziorvosi ügyeletet. Az önök településén két területi 

kötelezettséggel rendelkező orvos működik, egy felnőtt és egy gyerekorvos. A két orvos 

nyilván a kötelező óraszám terhére, azaz heti 36 óránál többre, ügyeleti ellátásra nem 

kötelezhető. Ez azt jelenti, hogy nem tudja a 365 nap ügyeletét lefedni a két orvos. A 

háziorvosi ügyelet átszervezése gyakorlatilag onnan indult, hogy Hatvan városa az 

üzemeltetésre - egy Nonprofit Kft. formájában - az Albert Schweitzer kórházat átvette, és 

továbbüzemelteti ezen a saját Nonprofit Kft.-n keresztül. Az ügyelet így talán célszerűbb, 

hogy a kórház berkein belül működjön tovább. Az a megállapodás, amit Önök nem fogadtak 

el, vonatkozna arra, hogy az eddigi ellátási terület (a 15 település) továbbra is változatlan 

formában - bár az Albert Schweitzer Kórházon belül – ezt a szolgáltatást megkapja. Az, hogy 

ez milyen formában kerül ellátásra, azt én nem tudom, nem vagyok a kórház igazgatója. Nem 

tudom, hogy júliustól hogyan szervezik meg az ellátást, de ígéret van arra, hogy ez működni 

fog. Viszont a működési engedély elindítását az ÁNTSZ felé nem lehet benyújtani, amíg az 

Önök testülete nem határoz arról, hogy kíván, vagy nem kíván ebben a megállapodásban részt 

venni. Hangsúlyozom, hogy attól még az önkormányzatnak meg kell szervezni az orvosi 

ügyelet ellátását. Feltételezem, hogy Önöknek a megállapodás kapcsán mely pontokkal van 

problémája, azt gondolom, hogy ez kiküszöbölhető. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szerintem most hallgassuk meg, hogy kinek mi volt a gondja a megállapodással. 

Visszahallgattam a hanganyagot, így én tudom, hogy kinek és milyen problémája volt, és 

tudom, hogy a megállapodás 6. és 10 pontjával volt probléma, ami miatt a szavazás 

nemlegessé vált. Akkor most ezt felolvasnám, mert nincs most előttetek az előterjesztés: „Az 

önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a háziorvosi (ezen belül 

gyermek orvosi) központi ügyelet működtetésével járó költségek fedezésére az OEP nem 

nyújt elégséges fedezetet, úgy lakosságszámuk arányában hozzájárulnak a központi 

háziorvosi ügyelet működési kiadásainak fedezéséhez.” Ez ugye, mint alapfeladat 



természetes. Eddig még nem volt ilyenre példa, még mindig fedezetet nyújtott az OEP 

támogatás, ez eddig is így volt, csak nem a kórházzal, hanem a Nonprofit Kft-vel volt a 

megállapodás. Ez a pont semmit sem változott.  A következő a 10. pont ezt is felolvasnám: 

„Hatvan Város Önkormányzata jelen megállapodás azonnali hatályú felmondására jogosult 

azzal az önkormányzattal szemben, amely a 6. pontban leírt kötelezettségének írásbeli 

felszólítás ellenére annak kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget.” Úgy 

vettem ki, hogy ez a két pont volt az, ami a vita tárgyát képezte. Visszaadnám a szót Évának. 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 

A megállapodást 14 település elfogadta, való igaz, hogy Lőrinci testülete úgy fogadta el a 

határozati javaslatot, hogy elfogadja a megállapodást azzal a kitétellel, hogy a 6. és 10. pont 

felülvizsgálatát kérik. Azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ezt gondolja át, most a 

megállapodást fogadja el. Megmondom őszintén, némiképpen a testület falhoz van állítva, 

mert önkormányzati feladatról beszélünk, nem fogják tudni biztosítani két orvossal a 

háziorvosi ügyelet megszervezését. Ha Önök aláírják a megállapodást, és aztán azonnal 

kezdeményezik a megállapodás felülvizsgálatát, ennek semmi akadálya nincs, hogy a 

megállapodást módosítsák akár már a jövő héten. Viszont a szolgáltatásról azt javaslom, ne 

mondjanak le. Azt javaslom, hogy egy kitételt fogalmazzunk a határozati javaslat végére, 

hogy elfogadja, de azzal a feltétellel, hogy a 6. és 10. pontok felülvizsgálatát kérik. 

Jászfényszarunak is voltak kérdései a megállapodással kapcsolatban. A jegyző elküldte a 

kérdéseket, amelyekre a választ megkapták és ezek után már a testület elfogadta a 

megállapodást változatlan formában. Azt javaslom, hogy máskor is, ha van ilyen probléma 

vagy kérdés, akkor jobb mindig előtte tisztázni. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztésben is az szerepelt, hogy olcsóbban meg tudják szervezni az orvosi ügyelet 

ellátását, mivel a kórház épületében helyezik át, így a bérleti díjat is meg tudják spórolni. A 

felszabaduló összeget pedig fejlesztésre akarják fordítani. Azt is feltételezem, hogy 

amennyiben az OEP támogatás nem lenne elég, akkor Petőfibánya nem lesz olyan helyzetben, 

hogy ne tudnánk hozzátenni azt a részt, amit kell, ha kell. A Kistérségen belül a 13 település 

közül, van aki sokkal rosszabb helyzetben van, mint mi. Az orvosi ügyelet június 30-ával 

megszűnik, ha most nem fogadjuk el a megállapodást, akkor kezdhetjük megszervezni az 

orvosi ügyelet működtetését. Úgy gondolom, hogy erre most a Képviselő-testület nem képes, 

nincs csak két orvos, és nem kötelezhetjük őket, hogy 24 órában ügyeljenek, és nem is lehet. 

Ha kizárjuk magunkat, akkor a lakosság nem mehet az ügyeletre. Gyakorlatilag csak gazdát 

cserél az ügyelet, ha minden igaz, olcsóbb lesz a gazdálkodása is. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Akkor kezdeném én. Nekem az első körben sem volt gondom, én akkor is elfogadtam a 

határozati javaslatot. Tulajdonképpen három lehetőség van, ha az OEP küldi a támogatást, és 

elég lesz a kiadások fedezésére, akkor nincs gond. Ha pedig nem küldi, akkor egyértelmű, 

hogy nem küldte. Itt akkor van a gond, ha nem arra költik, amire kapta. A múltkor a 

képviselőtársamnak is azzal volt a gondja, hogy mi van akkor, ha kongresszusra költik a 

pénzt, és nem lesz elég az ellátásra. 

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Én, mint a mostani Nonprofit Kft. működtetőjének ügyvezetője, azt mondom, hogy az a pénz, 

amit az OEP leküld, az éppen hogy elég. Szigorú elszámolással kell kezelni a pénzt egy 

elkülönített számlán. Nem zsákbamacska, ez havi 5.400 eFt. Ebből ki lehet számolni, hogy 

mennyit kell az ügyelő orvosok (25 vagy 32 orvos éppen amennyi ügyel) órabérére költeni. 

Ezen kívül két ápoló, három sofőr, két gépkocsi, benzinköltség, gyógyszerek. 



 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mit akarunk felülvizsgálni, tulajdonképpen? 

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Volt az orvosok és a Nonprofit Kft. között egy kis bérvita. Ha ebben nem jutnak egyezségre, 

és az orvosok nem írják alá a szerződést azokkal az óradíjakkal, amik jelenleg vannak, akkor 

lehetséges, hogy nem lesz elég az OEP által leküldött pénz. Nem mindegy, hogy ebből az 5,4 

mFt-ból 2,9 mFt vagy 3,9 mFt megy bérköltségre. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

De erről úgyis kapunk tájékoztatást. 

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Persze, természetesen. Ha valamilyen költség elszáll, az azonnal kiderül. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Akkor tulajdonképpen ez egy működő mechanizmus, csak más fogja működtetni. A másik 

dolog, a 10. ponttal én teljesen egyetértek. Mindenki a saját érdekeit védi, ha nem elég a 

finanszírozás, mindenki járuljon hozzá a költségekhez. Én először is elfogadtam a határozati 

javaslatot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Valóban, Hatvant is meg lehet érteni. Ha az OEP támogatás valamilyen okból nem lenne elég, 

akkor most Hatvan fizesse Petőfibánya, Nagykökényes, Zagyvaszántó, stb. ügyeleti díját? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Az orvosokkal sikerült-e már a megegyezés? 

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Én nem tudom. Én nem vagyok az Albert Schweitzer Kórház igazgatója. Ha nem sikerül a 

megegyezés, akkor van más külsős cég, aki ezt megoldja. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ugyanezért az összegért? 

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Gondolom, igen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Úgy gondolom, hogy a Szabó Zsolt elég kemény vonalat képvisel, és nem fogja hagyni, hogy 

az orvosokkal elszaladjon a ló. Van egy keret, be kell látni mindenkinek, hogy ennyit lehet 

fizetni. Tavaly is harc volt az orvosokkal. Ahhoz, hogy július 1-jétől legyen alapellátás, ez 

nem tartozik ránk, ez nem a mi dolgunk.  

Az ügyelet vissza fog kerülni a kórház épületébe, lesz gyermekorvosi ügyelet külön. Úgy 

gondolom, hogy színvonalában jobb lesz az ügyeleti ellátás.  

Kati, te jársz ügyelni. Mi a véleményed? 

 

 

 



Nagy Katalin, képviselő 

Ezzel maximálisan egyetértek, a múltkori alkalommal is Pusztamonostor és Jászfényszaru 

ellen tiltakoztam. A gyermekorvosi ügyeletről csak annyit, hogy amikor vége van este 

nyolckor az ügyeletnek, és még előttünk van egy egész éjszaka, akkor a hívásokhoz kimennek 

fáradt orvosok két hónapos gyermekhez. Mivel ezek az orvosok nem „negyvendekás” 

gyermekekhez vannak szokva, ezért gond az, hogy a gyermekorvosok nem ügyeltek. 

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Tavaly, amikor a Nonprofit Kft. átvette az ügyeletet, akkor az volt az orvosok kérése, hogy 

maximálisan feleljünk meg a törvényi háttérnek. A törvényi háttér nem tesz különbséget 

gyermek és felnőtt orvos között és nem is ad rá külön finanszírozást. Tehát jelenleg úgy 

működik, hogy a gyermekorvosok is a felnőtt ügyeletben vannak. Ha bekerül újra az ügyelet a 

kórházba, én úgy gondolom, hogy a gyermekorvosi ügyelet egy plusz szolgáltatás lesz. Azok 

az orvosok, akik eddig ügyeletet vállaltak, azok vegyes praxissal rendelkeztek. Ahhoz, hogy a 

gyermekorvosi ügyelet működjön éjszaka is, ahhoz még egy orvos kellene és még egy 

gépkocsivezető, ez pedig pénz kérdése. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Persze én ezt értem, csak a belső problémákra szerettem volna rávilágítani. Mivel én szoktam 

ügyelni, azért tiltakoztam Pusztamonostor és Jászfényszaru ellen, mert a területet találtam 

nagynak.  

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Az ügyeleti ellátásnál annak idején kérte Jászfényszaru és Pusztamonostor a csatlakozást. Én 

figyeltem a statisztikákat egy évig. Pusztamonostorra nincs jelentős hívás. Jászfényszarura 

van, de oda sincs több hívás, mint Lőrincire. A területre vonatkozóan az a helyzet, ha nem 

fogadná el a két település csatlakozását a kistérség, akkor a finanszírozás 900 eFt-tal 

csökkenne, és nem lenne az ügyeleti díj kevesebb. A szakmai indokokat maximálisan 

megértem, de a törvény külön gyermekorvosi ügyeletet nem ír elő, ez így plusz szolgáltatás. 

A területre visszatérve, mi még szerencsés helyzetben vagyunk, mert ez egy sűrűn lakott 

terület. Pl. Borsodban van olyan, hogy 90 km a távolság a települések között. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ha ez az előző ülésen is így elhangzott volna, akkor 

valószínűleg nem ez a döntés születik. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ez benne volt az anyagban. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ez nem volt benne, az nem volt benne, hogy nekünk kell megcsinálni az ügyelet. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Miért, mit gondoltál? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Azt is megkérdeztem a Jegyző úrtól, hogy ezt a határozatot el lehet-e fogadni kitétellel, arról 

volt szó, hogy nem tehetünk. 

 

 



Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Az valóban nem lett volna szerencsés, hogy úgy fogadják el, hogy törlik a 6. és a 10. pontot, 

akkor mind a 15 településre vissza kellett volna vinni ezt az anyagot. De az, hogy a 6. és 10. 

pontok azonnali felülvizsgálatát kérik, az nem olyan feltétel, ami változtatott volna a határozat 

tartalmán. 

 

Papp Tamás, képviselő 

A 6. és a 10. pontokon én azért változtatnék. 

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Ha nem lenne elég az OEP támogatás, és az önkormányzatoknak kellene kipótolni, az már 

egy költségvetést érintő dolog lenne, amit mindenképpen testület elé kellene terjeszteni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Részemről a megállapodás így elfogadható, kitételt nem tennék hozzá. Ha olyan helyzetbe 

kerülnénk, akkor kistérségi szinten össze lennének hívva a települések, és új alapokra 

helyeznék a megállapodást, nem nyújtják be az inkasszót. Az előterjesztésből látható, hogy 

olcsóbban fog kijönni az ügyelet. 

Javaslom a határozatot elfogadásra. 

/felolvassa a határozati javaslatot/ 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

155/2011. (VI. 08.) Képviselő-testületi határozat 

 

1.) Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya 

Község polgármesterét, hogy a Hatvani Kistérség Településeivel, valamint Jászfényszaru 

és Pusztamonostor településekkel, a települések képviselő-testületeinek jóváhagyó 

döntését követően jelen előterjesztés 2. mellékletét képező megállapodást a központi 

háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására megkösse. 

 

2.) Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen 

határozat hiteles kivonatát Hatvan város önkormányzatához juttassa el. 

 

Határidő:   2011. június 09. (határozat megküldésére) 

        2011. június 15. (szerződés aláírására) 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján. 

 

 

II. NAPIREND 

KEOP-1.1.1/B/10-11 PÁLYÁZAT 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Átadnám a szót Mácsik Évának, aki elmondja, mi is ez a pályázati lehetőség. Tulajdonképpen 

egy szándéknyilatkozatot kellene adnunk ehhez a pályázathoz. 

 

 

 



Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Röviden ez a pályázat arról szól, hogy a több mint 100.000 fő lakosságszám megléte után 

benyújtható a pályázat. Azt gondolom a pályázók köre nem érvényes Petőfibánya Községre. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A pályázók köre: „Csak azok az önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot az általuk 

létrehozott tárulás, vagy konzorcium útján, amelyek a területükön, a már működő települési 

szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásokat, vagy azok egy részét közösen, vagy esetleg más, 

a pályázatban közvetlenül nem érintett önkormányzatokkal is közösen, társulási, vagy 

konzorciumi megállapodás alapján szervezték meg” 

Ugye mi itt magánzók vagyunk. 

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Azt gondolom, hogy olyan határozatot lehetne hozni, hogy nem férnek bele a pályázók 

körébe. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyébként egy 85%-os támogatottságú pályázat lenne. Nemcsak kistérségi szinten lenne ez, 

mivel meg kell lennie a 100.000 fő lakosságszámnak. Mindenkinek 3 kukát kellene 

megvásárolni, emelt lenne a szemétszállítási díj, hetente egyszer egyfélét szállítanának el. 

Egyszer a papírt, egyszer a műanyagot, egyszer a háztartási hulladékot. Ebben azért van 

fantázia Szabó Zsolt szerint, mert a hulladékhasznosító tevékenységet hozhatnának létre, az 

pl. megsemmisítés.  

 

Mácsik Éva, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet igazgató 

Igen ebben van igazság, a kiválogatott hulladékot jól el lehet adni, de kinek. Azt gondolom, 

hogy a lakosság körében nehezen népszerűsíthető, hogy három kukával „bohóckodjanak”.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, most a kistérségen belül a szemétszállítási díj nagyon magas, erre keresnek valamilyen 

megoldást. Nekünk nem kell ilyen megoldást keresni, szerencsére mi az A.S.A Kft-vel meg 

vagyunk elégedve, az ár sem rossz és nagyon készségesek. 

Az a javaslatom, hogy a határozatunk arról szóljon, hogy Petőfibánya nem részt vesz a 

pályázaton, mivel a pályázók körébe nem fér be. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

156/2011. (VI. 08.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív Program Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázatot (KEOP-

1.1.1/B/10-11), és úgy döntött, hogy Petőfibánya Község Önkormányzata nem részt vesz a 

pályázaton, mivel a pályázók körébe nem fér be. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 



Határidő: 15 nap 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megköszöni Mácsik Éva közreműködését. 

 

/Mácsik Éva elköszön és elhagyja a termet./ 

 

 

III. NAPIREND 

EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még valakinek kérdése? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Engem többen azzal állítottak meg, hogy igaz-e az, hogy Gyöngyöspatáról … 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem igaz. Ez ügyben nem keresett meg senki, de ha megkeresne, akkor rendkívüli testületi 

ülést hívnék össze. A környező településeken is ez a pletyka megy. 

Azt még elmondanám, hogy jövő héten is rendkívüli testületi ülés lesz: a közbeszerzési eljárás 

pályázatainak eredményhirdetése. 

Azt még szeretném elmondani, hogy úgy volt, hogy a kistérség parlagfű irtásra pályázatot fog 

benyújtani, ebből mi 5 főt jeleztünk. De sajnos nem nyújtanak be pályázatot. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Tövestől kellett volna a parlagfüvet irtani. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Mi a helyzet kutyaügyben? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Voltunk aláírni a szerződést, a rendes testületi ülésre hozunk kutyamenhely témát. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az iskolánál lévő kutyáról szóltam, azt elviszik. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, megköszöni a jelenlévők munkáját, és a zárt ülést 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva              Dr. Gyirán Viktor  

         Polgármester              jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: Pollákné Vanicsek Judit     

                                          jegyzőkönyvvezető      


