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T a r t a l o m 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2019.(V.24.) határozata 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019.(V.25) sz. önkormányzati rendelete 

Szelevény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018 (II.15.) sz. ÖR módosításáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2019.(V.24.) határozata 

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019 (V.25.) Önkormányzati rendelete 

Szelevény Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2019.(V.24.) határozata 

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és 

zárszámadásának elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2019.(V.24.) határozata 

A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2019.(V.24.) határozata 

A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2018. évi beszámolójáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2019.(V.24.) határozata 

A csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2019.(V.24.) határozata 

„Útkarbantartó gépek beszerzése Szelevény és Tiszasas településeken” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2019.(V.24.) határozata 

Halesz dűlő 45. sz. alatti volt vízműtelep elektromos elosztó szekrényéről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2019.(V.24.) határozata 

Szelevény, Halesz dűlő 840/3 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi szándékról 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2019.(V.24.) határozata 

Szelevény, Pálóczi puszta 063/3 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2019.(V.24.) határozata 

A szociális gondozó álláshely pályázati kiírásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2019. május 24-én 14.30-

kor megtartott nyílt ülésén Szelevény Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak:  Kerekesné dr. Holló Helga  polgármester 

   Székely Károly    alpolgármester 

   Czucziné Keresztes Anita  jegyző 

   Juhász László    képviselő 

   Horváth Tiborné   képviselő 

   Szabóné Mátyus Éva   képviselő 

   Dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő 

       

Igazoltan távol: 

    

   Kiss Balázs    képviselő 

    

    

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Angéla 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Köszönti a nyílt ülésen megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a megválasztott szavazásra jogosult képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen 

van, a testület határozatképes. 

 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2019.(V.24.) határozata 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. május 24-i nyílt ülés napirendjét 

az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  

 

Napirend: 

 

1./ Szelevény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

 

2./ Szelevény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendeletéről 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

 

3./ Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

4./ Beszámoló a családsegítő 2018. évi tevékenységéről 

 Előadó: Kelemen Tünde családsegítő 
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5./ Beszámoló a község csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előadó: Kakuk Anita Védőnő 

 

6./ A 1826800384 azonosítószámú pályázat megvalósításáról 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

 

7./ Egyebek 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 

 

1.napirend 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Köszöni a testületi tagoknak, hogy jelen voltak a 

pénzügyi bizottsági ülésen is, így hallhatták az ott elhangzottakat. A Pénzügyi Bizottság 

elfogadásra javasolta a rendeletet. Van-e valakinek kérdése?  Kéri a képviselőket szavazzanak, 

elfogadják-e a rendelet tervezetet. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő rendeletet hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019.(V.25.) sz. önkormányzati rendelete 

Szelevény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018 (II.15.) ÖK. számú rendelete módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

módosítását pedig határozatban kell elfogadni. Ha nincs kérdés, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2019.(V.24.) határozata 

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszasasi Közös 

Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2018. évi költségvetésének 

módosítását és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul: 

A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 32.289.000 forintról 37.136.364 forintra, a 

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 32.289.000 forintról 37.136.364 forintra 

módosul az 8 melléklet illetve az 9 mellékletben részletezettek szerint. 

 

A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítását Tiszasas Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés módosításában ezek az adatok 

szerepelnek. 
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Határidő: azonnal 

 Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

 Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 Tiszasas Községi Önkormányzat 

 

 

2.napirend 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A zárszámadási rendeletet szintén megtárgyalták a 

Pénzügyi Bizottsági ülésen, melyet a képviselők hallhattak. Merült-e fel kérdés? A Pénzügyi 

Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet tervezetet. Szavazásra bocsájtja a 2018. évi 

zárszámadási rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő rendeletet hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019 (V.25.) Önkormányzati rendelete 

Szelevény Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását 

szintén határozattal kell elfogadnia a testületnek. Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-

e a határozati javaslatot. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2019.(V.24.) határozata 

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és 

zárszámadásának elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszasasi Közös 

Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2018. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló beszámolót és az előterjesztés mellékletei szerinti 

tartalommal elfogadja. 

  

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

 Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 Tiszasas Községi Önkormányzat 
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3.napirend 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A 2018. évi gyermekvédelmi beszámoló 

ismertetéséhez felkéri jegyzőasszonyt. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Az előterjesztést mindenki megismerhette, jogszabály írja 

elő ennek elkészítését. Bertók Sándorné készítette el. Nem kívánja kiegészíteni. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

beszámolót.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2019.(V.24.) határozata 

A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi beszámolót. 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 napirendi pontok előadói 

 

 

4.napirend 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A következő beszámoló a családsegítő 2018. évi 

tevékenységéről szól. Kelemen Tünde készítette, aki sajnos a mai ülésen nem tud részt venni. 

A beszámolót megismerhették a képviselők. Hétfőnként tartózkodik itt Szelevényen, az 

iskolában is jelen van. Ha nincs kérdés, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2019.(V.24.) határozata 

A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2018. évi beszámolójáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2018. évi munkájáról készült beszámolót. 

 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 napirendi pontok előadói 
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5.napirend 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A következő napirend a védőnő beszámolója, aki 

sajnos nem tud részt venni az ülésen. Megismerhették a beszámolót, adatok, tények vannak 

benne. Ha nincs kérdés, észrevétel, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a határozati 

javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2019.(V.24.) határozata 

A csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a csecsemő- 

és gyermekvédelmi tevékenységről szóló 2018. évi beszámolót. 

 

Erről értesül:  Képviselő-testület 

 napirendi pontok előadói 

 

 

6.napirend 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A közbeszerzés, a traktor és gréder pályázat a 

következő téma. Átadja a szót jegyzőasszonynak. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: A közbeszerzési szakértő elvégezte az ajánlatok összesítését. 

15-én járt le a határidő. Ketten nyújtottak be ajánlatot. Ismerteti az ajánlatokat részletesen. 

Összegben nem sok a különbség a két ajánlat között. A szakértő elvégezte a súlyozási pontozást. 

A Promacht Bt. ez alapján a nyertes. Ezért a szakértő a Promacht Bt-t javasolja elfogadásra. A 

döntés után 10 nap van fellebbezésre, utána lehet szerződést kötni a céggel. Név szerinti 

szavazást kell hozni a testületnek. 

 

Horváth Tiborné képviselő: Kérdezi, mikor lesz ennek eredménye? 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: 10 nap után szerződéskötés, bízik benne nem lesz 

fellebbezés, és rövid időn belül, szállítani kell a traktort. Augusztus 31-ig kell elszámolni. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

határozati javaslatot. A szavazás név szerint, ABC sorrendben történik. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2019.(V.24.) határozata 

„Útkarbantartó gépek beszerzése Szelevény és Tiszasas településeken” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva az „Útkarbantartó 

gépek beszerzése Szelevény és Tiszasas településeken” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
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PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ajánlattevőt javasolja 

szerződéskötésre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredményének kihirdetésére 

PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság való szerződés megkötésére. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Képviselő-testület név szerinti szavazatai: 

Dr. Bencsikné Enyedi Gizella - igen 

Horváth Tiborné - igen 

Juhász László - igen 

Kerekesné dr. Holló Helga - igen 

Székely Károly - igen 

 

Erről értesül: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

 4./ Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető 

 5./ PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét Nyíri út 

44/J, fszt. 4.) 

 6./ Bőhl Attila közbeszerzési szaktanácsadó 

 7./ Irattár 

 

 

Egyebek 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A Bácsvíz Zrt-től volt itt Kiss György. Válaszolt 

néhány kérdésre. A testületnek a következőről kell döntenie: a haleszi vízműtelep az elektromos 

elosztó szekrény dolgában. Különböző megoldási javaslatokat tett, ezek közül lehet választani. 

A Bácsvíz Zrt azt írja, hogy ez használaton kívüli, a számlázás pedig mégis történik.  

 

Székely Károly alpolgármester felveti, hogy az is problémás, hogy a Bácsvíz Zrt. elvitt olyan 

eszközöket Szelevényről, és Pálócziról, ami az önkormányzat tulajdonát képezte. Erre továbbra 

is választ várnak. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Javasolja, hogy ebben a kérdésben döntsenek most. 

A felmerült problémákat továbbítja a Bácsvíz felé. Javaslata, hogy ne tartsanak igényt a 

mérőhelyre, ebben az esetben a fogyasztási hely megszűnik. Kéri a képviselőket szavazzanak. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2019.(V.24.) határozata 

Halesz dűlő 45. sz. alatti volt vízműtelep elektromos elosztó szekrényéről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést, és 

úgy határozott, hogy a Halesz dűlő 45. sz. alatti volt vízműtelep helyén nem tart a mérőhelyre 

igényt, és akként nyilatkozik, hogy a fogyasztási hely megszüntethető. Felkéri a BÁCSVÍZ 

ZRT-t, hogy kérelmezze a fogyasztási hely végleges megszüntetését. 

 

Erről értesül: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

 4./ BÁCSVÍZ ZRT. (kiss.gyorgy @bacsviz.hu) 

 5./ Irattár 

 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy kaptak egy levelet, 

mely szerint egy haleszi lakos szeretne megvásárolni egy önkormányzati tulajdonban lévő 

telket. Beépítetlen területről lenne szó, a 3. dűlőben található, a köves úthoz közelebbi részen. 

 

Képviselők megtárgyalják, mekkora terület. Polgármester felveti, hogy számba kellene vetni 

azt is, hogy mekkora terület van az önkormányzat tulajdonában, ha az eladás mellett döntenek.  

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Összefoglalja a képviselők véleményét, mely szerint, 

az ingatlan jó adottságokkal rendelkezik, tiszta terület, ne váljanak meg tőle. Kéri a képviselőket 

szavazzanak a határozati javaslatról mely szerint nem kívánják értékesíteni a szóban forgó 

ingatlant. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2019.(V.24.) határozata 

Szelevény, Halesz dűlő 840/3 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi szándékról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szelevény Községi 

Önkormányzat tulajdonában lévő Szelevény, Halesz dűlő 830/3 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi 

szándéknyilatkozatot, és úgy határozott, hogy az ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

 

Erről értesül: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

 4./ Szabó Attila (------------------------------.) 

 5./ Irattár 
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Czucziné Keresztes Anita jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pálóczi puszta 063/3 

hrsz-ú meghirdetett területre nem érkezett be ajánlat. Mivel a hirdetés nem lett a honlapon 

kihirdetve, ezért javasolja, hogy hosszabbítsák meg a határidőt, és gondoskodik róla, hogy a 

honlapon is megjelenjen a hirdetés. Ha addig sem lesz érdeklődő, akkor esetleg el lehet 

gondolkodni azon, hogy csökkentsék az árat.  

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a 

hosszabbítással, szavazzanak. 

  

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2019.(V.24.) határozata 

Szelevény, Pálóczi puszta 063/3 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2019.(IV.15.) határozatával döntött 

a Szelevény, Pálóczi puszta 063/3 hrsz.-ú, kivett művelési ágú, lakóház-udvar-gazdasági épület 

megnevezésű, 5939 m2 nagyságú külterületi ingatlan értékesítésről.  

 

A Képviselő-testület a szóbeli előterjesztést megtárgyalva a hirdetmény határidejének 

meghosszabbításáról határozott. 

 

Határidő: 2019. június 20. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséhez a határozat 

melléklete szerinti hirdetményt a honlapon és a helyben szokásos módon is tegye közzé.  

 

Felelős: polgármester 

 

Erről értesül: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

  4./ Irattár 

 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Sándorfi Jánosné, szociális gondozó nyugdíjba 

szándékozik menni. Többször beszéltünk vele, átnéztük az anyagát. Javasolja a szociális 

gondozói álláshely kiírását. Nézzék meg a kiírást, van-e hozzáfűzni valója. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Kérdésre elmondja, július 25-e lesz az utolsó munkában 

töltött nap. Ha már most kiírják a pályázatot, akkor lenne ideje betanítani az utódját. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

pályázati kiírás tervezetét. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2019.(V.24.) határozata 

A szociális gondozó álláshely pályázati kiírásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy 

határozott, hogy szociális gondozó munkakörre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján, az önkormányzattal közalkalmazotti 

jogviszonyba kerülő álláshely (teljes munkaidő, heti 40 óra) betöltésére határozatlan idejű 

pályázati felhívást tesz közzé. 

 

A képviselő-testület felkéri Kerekesné dr. Holló Helga polgármestert, hogy a határozat 

melléklete szerinti „Pályázati felhívás” Kjt. szerinti közzététele érdekében a szükséges 

intézkedést tegye meg, továbbá Czucziné Keresztes Anita, jegyzőt, hogy a pályázati eljárás 

lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat lássa el. 

 

Felelős: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

   Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

Határidő: azonnal 

Erről értesül: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

 5./ Irattár 

 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy egyeztetett Antal András 

atyával arról, hogy a Szent László szobor a templom kertben fel lesz avatva. Június 30-án lesz 

a rendezvény. Ismerteti a részletes programot. Az önkormányzat segítséget kíván nyújtani. 

Anyagi segítség is, a költségek tekintetében. Elmondja, mik a tervek a templom kert szépítése 

kapcsán.  

 

Tájékoztatást ad a járda pályázatról is. Felmérték a járdák állapotát. Sok helyen szorul javításra. 

Mindenre nem lesz elegendő az 5 millió forint. Ki kell választani, melyek a legsürgősebb, 

melyik van központibb helyen.  

 

Ismerteti a gazos ingatlanokkal kapcsolatos felméréseket. Végigjárták jegyzőasszonnyal a 

települést, 27 gazos közterületet találtak. Halesz az még nincs felmérve teljes egészében. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Elmondja a további lépéseket. A cím alapján lekérik a 

tulajdoni lapokat. Az összes tulajdonos felszólításra kerül, a kézhez vételtől számítva 15 napos 

határidőt kapnak.  

A közterület foglalásra kapcsolatban pozitív a tapasztalat. Elmondja a részleteket, mit 

tapasztalt. 

A lakossági felhívás megtörtént a kutyatartás szabályainak betartására. 

 

A képviselők megtárgyalják a közterület rendelet hatásait. Mi az, amiben még változást várnak. 
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Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Türelmet kér a változásokhoz, mindenhez idő kell, és 

ember. Emlékezteti a képviselőket, hogy június 08-án pünkösdi vigadalom lesz Haleszban. 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf 

 

 

Kerekesné dr. Holló Helga      Czucziné Keresztes Anita 

         polgármester                        jegyző  

 

 


