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Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
   Simon Lórátné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  Taskóné Lengyel Krisztina pénzügyi előadó 
  Budainé Kadlóth Ágnes pénzügyi előadó 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte:  Bibliák István képviselő 
 
A lakosság részéről megjelent 1 fő érdeklődő állampolgár.   
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  a 7 fő képviselő  közül 6 fő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Polgármester  ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak 
szerint fogadnak el: 
 

1. 2012.  évi költségvetési rendelet megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester, pü. biz. elnöke 

2. Honvédelmi Minisztérium támogatásával kapcsolatos döntés módosítása 
Előterjesztő: jegyző 

3. Indítványok, javaslatok 
- Rudabánya Rendőrőrs fejlesztésével kapcsolatos kérelem 

Előterjesztő: jegyző 
- Munkabérhitel meghosszabbításáról döntés 

Előterjesztő: polgármester 
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Zárt ülés: 
- Ruszó Lajosné Izsófalva, Akác út 12 sz. alatti lakos vízdíjjal kapcsolatos  
      kérelme 

  Előterjesztő: jegyző 
 
Napirend előtt 
 
Galyas András pénzügyi bizottsági elnök ismerteti, hogy január 31. napjáig minden 
képviselő, a polgármester és alpolgármester is eleget tett vagyonbevallási kötelezettségének. 
 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a 2012. évi költségvetési rendelet 
megtárgyalása c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A 2012. évi költségvetés szűkített költségvetés. Ezzel talán lehet még működni, 
de már nem lehet lefaragni belőle.  
 
Galyas András: A Pénzügyi Bizottság megtartotta az ülését. Mindenki jelen volt, minden 
képviselő. Az előterjesztést megtárgyalták. A költségvetés elfogadását javasolják. A hiány több 
mint 51 millió Ft. Nem igen érdemes vívódni az előterjesztésen. 
 
Fodor Albert: ÖNHIKI pályázatot még az évben lehet beadni, utána már nem. Minden 
település be fogja nyújtani. 
 
Simon Lórátné: Mit takar a nyújtott szolgáltatás ellenértéke, a bérleti díj, a 
vagyonhasznosítás szakfeladat? 
 
Taskóné Lengyel Krisztina:  A nyújtott szolgáltatás ellenértékén azok a tételek szerepelnek, 
melyeket továbbszámláznak. A bérleti díj a művelődési ház, közterület használat díja, 
vagyonhasznosítás – az eladott önkormányzati lakások törlesztő részlete. 
 
Simon Lórántné: Jutalmazás 8 %. Ez mi? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Ennyit lehet tervezni. Még soha nem volt felhasználva. Évek óta tervezik de 
soha nem került belőle semmi felhasználásra. A hivatalban legfeljebb a nyugdíjba vonuló 
dolgozó kap jutalmat. 
 
Fodor Albert: Nem volt jutalmazás a hivatalban. Terjengett ilyen pletyka, de ez nem igaz. Az 
új önkormányzati törvény szerint még tiszteletdíjat sem lehet megállapítani, ha az 
veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását. Mint ahogyan minden más juttatást is el lehet 
vonni. 
 
Simon Lórántné: Nonprofit szervezet támogatására van tervezve 500 e Ft. Mit takar ez? 
 
Dr. Szécsi Ottó: A civil szervezetek támogatását, köztük a polgárőrség és az önkéntes 
tűzoltóság támogatását jelenti külön megállapodás alapján. 
 
Hodop Istvánné: A költségvetési rendelet tervezet szerint is a legfontosabb feladat az 
alapellátás biztosítása, az intézmények működtetése. Jó, hogy még tudjuk működtetni az 
intézményeket. Több helyen már azokat is be kellett zárni. Legyen fizetése időben azoknak is, 
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akik dolgoznak, ne csak a segély kerüljön időben kifizetésre.  Az óvoda és konyha 
közműveinek mérőóráit szét kellene választani, hogy tisztább képet lehessen látni a 
felhasználásáról. Fontos lenne a fűtéskorszerűsítés, a nyílászárók cseréje, ezzel lehetne 
megtakarítást elérni. Sajnálatos, hogy a költségvetésből hatalmas összeget vesz el a segély. 
 
Andó Zoltánné: Lefaragott költségvetés. Jövőre mi fogunk tudni lefaragni?  Fő feladat az 
alapellátás zavartalan biztosítása.  A központosított előirányzatok módosulhatnak, ezért az 
évben biztosan több alkalommal kell majd módosítani a költségvetést. A szociális kiadások a 
munkanélküliség tovább terjedésével még emelkedni fognak. Fejlesztés, beruházás nincs 
tervezve. Pályázni is legfeljebb 100 %-os támogatottságú uniós pályázatra tudunk. 
 
Galyas András: Azt a régi épületben lévő óvodát már nem is igen érdemes felújítani. Új 
óvoda építésére kellene benyújtani pályázatot.  
 
Fodor Albert: Ahhoz 100 %-os támogatottságú pályázatra lenne szükség. Az óvoda gyatra 
állapotban van. 
 
Ötvös Béla: A szoborkert felújítást sem tudjuk megvalósítani. Önrész nélküli pályázat kell, 
olyan, ahol még az áfá-t sem nekünk kell állni, és nem utófinanszírozott.  Nincs realitása a 
pályázatoknak. Nem fogunk tudni az évben pályázni. Tartozásunk is van, azt kellene kifizetni.  
Az évben semmit sem tudunk fejleszteni. A nonprofit szervezet tevékenysége fel van függesztve. 
Látni kellene, hogy eddig milyen anyagi vonzata volt. Ennek alapján dönteni róla, hogy van-e 
értelme tovább működtetni, vagy sem. Erre is vissza kell térni. Hiszen a működésnek vannak 
költségei, és ha ezek nem jönnek vissza, akkor nem szabad tovább működtetni. 
 
Fodor Albert: A nonprofit szervezet létrehozásának a munkahelyteremtés volt a célja. Most 
nincs kiadása, nem kerül semmibe. 
 
Ötvös Béla: Piacot kell találni annak, amit csinálni szeretnének ( pl. betonelemek ). 
 
Ezután az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 1/2012. (II. 15.) számú 
önkormányzati rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Fodor Albert: Döntenünk kell arról is, hogy beadjuk-e az ÖNHIKI pályázatot. 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       10/2012. (II.13.) Határozata 

        Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
  

Az Önkormányzat 
 
Likviditási gondjainak enyhítésére ÖNHIKI  pályázat benyújtását 
határozza el. Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat előkészítéséről és 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
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Dr. Szécsi Ottó: Egyszer majd még beszélnünk kell róla, és meg kell hozni azokat a 
határozatba foglalt nyilatkozatokat, amiket kér majd a MÁK. 
El kell fogadnunk a szakfeladtrendet, mert új számok és új elnevezések szerepelnek benne. 
Ezen kívül el kell fogadni a likviditási tervet is. 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       11/2012. (II.13.) Határozata 

        Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat szakfeladatrendje 
 

Az Önkormányzat 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat szakfeladatrendjét 2012. 
január 1-től az alábbiak szerint fogadja el: 
 

SZAKFELADATREND IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Belső szabályzat 2012. január 1-jétől 

 
Szakfeladat Megnevezés 
841403 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
421100 Út, autópálya  építése 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841402 Közvilágítás 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
841191 Nemzeti ünnepek programja 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
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890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
020000 Erdőgazdálkodás 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
811000 Építményüzemeltetés 
812000 Takarítás 
 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről értesítse a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságát.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3  nap 
 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       12/2012. (II.13.) Határozata 

        Tárgy: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat likviditási terve 
 
A Képviselő-testület 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi likviditási tervét 
jelen jegyzőkönyv melléklete szerint fogadja el. 
 
 
 

Dr. Szécsi Ottó: Elkészült a hátralékosok kimutatása. Kéri, hogy az önkormányzat járuljon 
hozzá a fizetési meghagyás kibocsátásához. Aki bérleti díjjal tartozik, ott kerüljön sor a 
bérleti szerződés felbontására. Ha önként nem hagyja el a lakást a bérlő, kerüljön sor 
kilakoltatásra. Inkább adjuk ki a lakást olyanoknak, akik fizetnek. 
 
Galyas András: Mennyi a vízdíj hátralék? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Kb. 2.300 000 Ft. Aki hozzájárul, annak a lakásfenntartási támogatásából 
vonjuk, vagy a segélyből. Akitől lehet behajtjuk a tartozást. 
 
Galyas András: Be kellene kötni azt a néhány családot akiknél még nincs víz, a közkifolyót 
megszüntetni, és a beszerelés költséget részletekben visszafizettetni. 
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Dr. Szécsi Ottó: 39 család fizet vízdíjat. Van olyan utca, ahol csak 1-2 család miatt van 
közkifolyó. Azokkal kellene kezdeni. 
 
Galyas András: Fel kell mérni a költségeket, ahol lehet, le kell szereltetni a közkifolyót. 
 
Dr, Szécsi Ottó: Kéri szavazzanak arról, hogy a kilakoltatási moratórium után azokkal a 
bérlőkkel szemben, akik nem fizetnek, akikkel szemben a fizetési meghagyás sem vezet 
eredményre, elkezdhesse a kilakoltatási eljárást. 
 
 
Az Önkormányzat  6 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

 
 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

       13/2012. (II.13.) Határozata 
        Tárgy: bérleti díj hátralékkal kapcsolatos döntés 
 

Az Önkormányzat 
 
Az önkormányzati bérlakásokban a bérleti díjakat nem fizető bérlők 
szerződéseinek felmondását és a bérleti díj hátralékok behajtását 
határozza el. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a jogszabályi előírások figyelembevételével 
gondoskodjon a határozat végrehajtásáról. 
 
 Felelős: jegyző 
Határidő: 30 nap 
 

 
 
Ezután az ülésről Ötvös Béla képviselő távozik, így a jelenlévő képviselők száma 5 fő. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül a Honvédelmi Minisztérium 
támogatásával kapcsolatos döntés módosítása c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Nem tudunk elmenni a Honvédelmi Minisztériumtól kapott szakmai 
anyagokért. Kértünk ajánlatokat, 150-200 e Ft-ba kerülne a szállítás. Az nagyon sok. Úgy 
gondoltjuk, hogy ennyit nem ér. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Már hívták a minisztériumból telefonon is, hogy vagy menjünk az 
anyagokért, vagy mondjunk le róla.  
 
Hodop Istvánné: Nem ér annyit? 
 
Fodor Albert: Nem, nem ér annyit. 
 
Dr. Szécsi Ottó: És a szállításon kívül még a tárolást is meg kellene oldani. 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

       14/2012. (II.13.) Határozata 
        Tárgy:  Szakmai anyagokról történő lemondás 

 
Az Önkormányzat 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel valamint a Honvédelmi 
Minisztériummal történt, állami vagyonba tartozó vagyontárgyak 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2011. 
szeptember 19. napján kelt, SZT-36.685 számú megállapodás 
mellékletében szereplő ruházati, humán és elhelyezési 
szakanyagokról véglegesen lemond, azokra a továbbiakban nem 
tart igényt. 
 
Utasítja a polgármester, hogy fenti döntésről érintetteket értesítse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 8 nap 
 

 
 
Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
Rudabánya Rendőrőrs fejlesztésével kapcsolatos kérelem 
 
Fodor Albert: Tekintettel arra, hogy anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy bárkit is 
anyagilag támogassunk, javasolja a kérelem elutasítását. 
 
Galyas András: Esetleg ha marad egy kevés fedezet a polgárőrség részére biztosított keretből, 
abból a későbbiek során kaphatnak. 
 
Ezután az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       15/2012. (II.13.) Határozata 
      Tárgy: Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány kérelme 
 

Az Önkormányzat 
 
A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítványnak a Rudabánya 
Rendőrőrs Őrs- és Munkakörnyezet-fejlesztési Alap anyagi 
támogatására vonatkozó kérelmét fedezet hiánya miatt támogatni 
nem tudja. 
 
Amennyiben az év folyamán az Önkormányzat anyagi helyzetében 
olyan változás következne be, mely lehetővé tenné a támogatást, úgy 
a kérelmet újra megvitatják. 
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Munkabérhitel meghosszabbításáról döntés 
 
Fodor Albert: Kéri a munkabérhitel meghosszabbításáról újabb döntést hozni, mivel a 
korábbi már érvénye lejárt. 
 
 
Az Önkormányzat 5 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       16/2012. (II.13.) Határozata 

                Tárgy: Munkabérhitel felvétele 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Sajóvölgye Takarékszövetkezettől 5.800.000 Ft munkabér hitel 
felvételét határozza el. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel 
futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és 
járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően – fizeti meg. 
 
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért 
hitelt eseti jelleggel, likvid hitelként 2012. február 28.-től kívánja 
igénybe venni és 2012. december 31-ig visszafizeti. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3nap 
 

Andó Zoltánné: Péntek délután látta, hogy a lakosok a tűzcsapról vitték a vizet, ami 
tudomása szerint illegális. A közcsap el volt fagyva, ezért megnyitották a tűzcsapot és onnan 
vitték a vizet. A közkifolyókat meg kellene óvni az elfagyástól.  A közmunkások meg tudnák 
csinálni. A tűzcsapból elfogyasztott víz kit terhel? Valószínűleg az önkormányzatot. Akik 
innen viszik a vizet, azokon behajtani sem lehet. Az a baj, hogy nyáron is fogják használni a 
tűzcsapokat. Lopják a vizet, az áramot, a fát. 
Tudomása van róla, hogy többen is elmentek Kanadába, miközben itt felveszik a segélyt, a 
családi pótlékot. Javasolja, hogy meghatalmazás alapján ne lehessen felvenni a segélyt, így ki 
lehet szűrni, ki nem tartózkodik a községben. A folyószámlásokat is meg kell nézni. Le kell 
ellenőrizni, és aki nincs itt, attól meg kell vonni a segélyt. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Tűzcsappal kapcsolatban: sokkal több víz folyik el, sokkal többet fizetünk 
egy-egy közkifolyóért, mint amennyit ki lehet vetni. Az Önkormányzat fizeti a különbözetet. A 
tűzcsap elhelyezését a törvény írja elő. Esetleg le lehet szereltetni, de ennek lehetőségét meg 
kell vizsgálni. Az lenne a legjobb megoldás, ha mindenkinek az udvarán bent lenne a víz, így a 
közkifolyókat meg lehetne szüntetni.  
Hivatalosan akkor tudunk a külföldre kitelepülésről, ha azt bejelentik hozzánk. Ha kiderül, 
hogy valaki jogtanul vette fel a segélyt, akkor azt vissza kell fizetnie. A jegyző dönthet úgy, 
hogy a segélyt házipénztárból lehet felvenni. 
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Andó Zoltánné: Így lehetne kiszűrni a csalókat. Ne dobáljuk ki fölöslegesen a pénzt. Be 
kellene szigorítani. Személyesen vegyék fel a segélyt. 
 
Fodor Albert: Járjon utána a jegyző, hogy lehet-e leszereltetni tűzcsapot, és szabályozza le 
úgy a kifizetést, hogy ki lehessen szűrni a csalókat. 
 
Andó Zoltánné: A Szabadság úton úgy parkol egy gépkocsit, hogy az zavarja a közlekedést, 
nem lehet elférni mellette. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nem tud beállni vele az udvarára. 
 
Andó Zoltánné:Nem azé az autó, aki előtt parkol. A tulajdonos udvarára be lehet állni vele. 
Ott elfér. Utána nézett más településeken is a kommunális adó mértékének. Ahol kevesebb, ott 
van külön szemétdíj is. 
 
Galyas András: Február 1-jén az Egressy úton csőtörés történt. Földi László, Csorba Attila, 
Varga Zoltán, hivatali dolgozó, Galyas Ákos és Varga Ádám önkéntes tűzoltóknak 
köszönhető, hogy nem öntötte el az ott lévő házat. Köszöni. Kéri, hogy legalább egy levélben 
köszönjék meg nekik. Ő is ott volt, és próbálták a vizet az árokba irányítani, de az átereszek 
nem átjárhatóak, így nem volt értelme. Kinek a felelőssége, hogy az átereszek ki legyenek 
takarítva? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az áteresz tisztítása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. A Munkás 
úton próbáltuk mi megcsinálni, fel is jelentettek érte. 
 
Fodor Albert: Írni kell egy felszólítást a lakosoknak, hogy tartsák rendbe az ingatlan előtti 
vízelvezetőt és az átereszt is. 
 
Andó Zoltánné: Hogyan áll az iskola alapítvány sorsa? 
 
Fodor Albert: Volt megbeszélés ezzel kapcsolatban. Márciustól változások várhatók. Ha majd 
látjuk, hogy hogyan lesz tovább, akkor döntünk az alapítvány sorsáról. 
 
Galyas András: Rossz a tapasztalata arról az alapítványról. Amikor a testület akart delegálni 
tagot a kuratóriumba, a másik alapító nem fogadta el. A testület elfogadta az általa ajánlott 
személyt. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Az alapítványokban nincs tulajdoni hányad, nincs jelentősége ki mennyi 
összeggel járult hozzá az alapításhoz. A kuratórium és az alapító személye elválik egymástól. 
Az alapító csak akkor szólhat bele a kuratórium döntésébe, ha az törvénytelen. 
 
Fodor Albert: Tájékoztatja a testülete, hogy február 6-én és 7-én az iskola és az óvoda a 
rendkívüli időjárás miatt zárva tartott az intézményvezető döntése alapján.  
 
Galyas András: El kell gondolkozni az energiatakarékos fűtésre való áttérés lehetőségéről.  
Kazánt kell építeni hozzá, de lehetne csökkenteni a fűtési költséget. 
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Fodor Albert: Ha lenne széna, akkor lenne gazdaságos ez a fűtés. Ehhez kellene egy jól 
működő gazdaság a közelben. Ha messziről kell hozni a fűtőanyagot, akkor már nem éri meg. 
Helyben kellene megtermelni a fűtőanyagot, ehhez terület, eszköz és munkaerő kell. 
 
A lakosság részéről megjelent Bacskovszky Rezső kér szót. 
 
Bacskovszky Rezső: Mi lesz a sorsa a patakmederből kiszedett földnek? 
 
Fodor Albert: El fogják hordani és a területet elegyengetik. 
 
Bacskovszky Rezső: Elég lesz, ha elegyengetik. Nála maradhat a föld. 
 
Hodop Istvánné: A Szuha alsó része kimaradt a mederrendezésből. 
 
Galyas András: Az a terület nem volt része a pályázatnak, ezt mondják. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Azt mondják, csak ennyi volt a pályázat. Erre a területre nem szólt a 
pályázat. Az ÉKÖVIZIG szerint a Szuha és az Ormos patak medrének szabályozására, 
tisztítására nincs szükség. Ide nem terveztek sem pénzt, sem munkaerőt. 
 
Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
    Jegyző      polgármester 
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