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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. március 30-án megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi pontok tartalmával 
és sorrendiségével.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A képviselők írásban megkapták az előző képviselő-testületi ülésünk óta történt eseményekről 
szóló polgármesteri tájékoztatót. 
 
 1./ Napirendi pont 
 

     Mátra Jövője Turisztikai Egyesülettel való 
együttműködési megállapodásról döntés  

 
Mudriczki József polgármester: 
A Turisztikai Egyesület összefogja a Mátra északi és déli oldalán lévő vállalkozásokat, 
szállodákat, településeket. Együtt tudnak kínálni turisztikai attrakciókat, lehetőségeket.  
 
Kápolnainé Nagy Ágnes Mátra Jövője Turisztikai Egyesület képviselője:  
2006-ban Nagyrédén, 21 alapító taggal alakultunk meg. Jelenlegi taglétszámunk 72. Mátrai 
települések mellett helyi civilszervezetek, szállodák, magánszemélyek, éttermek stb. vannak 
benne. Azzal a céllal jöttünk létre, hogy azt a széttagoltságot, ami jelen van a Mátrában, 
megpróbáljuk áthidalni. Úgy gondoltuk, hogy egy egységes marketinggel jobban tudjuk a 
települések programjait reklámozni. Az eredményeink közé tartozik a stabil, kiegyensúlyozott 
gazdálkodás. Az elmúlt évben 3.981 e Ft főösszeggel zárt az egyesület. A bevételeinket, 
nagyrészt tagdíjak, támogatások, egyéb bevételek illetve pályázatok teszik ki. Az egyesület 
saját installációs rendszerrel rendelkezik, amit kiállításokra, rendezvényekre tud vinni. Évek 
óta vannak saját kiadványaink, újságunk. Részt veszünk Budapesten, az Utazás kiállításon. 
Minden évben van saját programajánlónk. Szeretnénk, ha az idén már Parádot is ebbe az 
útirányba betudnánk kapcsolni. Együttműködés, vagy tagság esetén mindazon szolgáltatóink, 
aki nálunk tagok, ilyen esetben örömmel vesznek részt a rendezvényeken. Szakmai 
programunk minden évben a Mátra Konferencia.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Az önkormányzati tagdíj 20 e Ft egy évben, bármikor felmondható 30 napos határidővel.   
 
Csortos Béláné képviselő:  
Nagyon hasznos dolognak tartanám ezt a fajta összekapcsolást.  
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Szakács Zalán választópolgár:  
A palócházzal valamit kezdeni kellene.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a Mátra Jövője Turisztikai Egyesületbe való belépéssel, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a belépéssel.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
15/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület alapszabályát 
elfogadva, a szervezet célkitűzéseivel egyetértve a 
belépésről dönt. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 
önkormányzat nevében az egyesület felé a belépési 
nyilatkozatot aláírja, s azt az elnökség részére soron kívül 
küldje meg. 

 
 
 2./ Napirendi pont 

 
     Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 

bevezetése Parád Nagyközség közigazgatási 
területére  

 
Mudriczki József polgármester: 
Az időskorúak ellátásában és a biztonság megteremtésében játszik ez főszerepet. Ha a 
testülettől fölhatalmazást kap az „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, akkor 
elindulhat ez a szolgáltatás Parád területén is. Az Idősek Klubjának dolgozói segítenek 
felmérni majd az igényeket az idős emberek körében.  
 
Kucsera György képviselő:  
Helyiséget az önkormányzatnak biztosítani kell ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
A cégnek Egerben van a központja. A jelzés diszpécserszolgálton keresztül Egerbe érkezik. A 
diszpécser utasítja a mindig szolgálatban lévő ápolónőt, hogy mely címre kell, hogy odaérjen. 
Itt is szükségessé válik helyi gondozónő bevonása, de ezt mind a cég vállalja, aki ezt a 
szolgáltatást végzi.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Szükség van rá, hosszú távú feladatunk az idősek ellátása. Azt nem tudom, hogy egy 
egészségügyi problémával jelentkező ember, milyen lépcsőfokokon és kihez jut el ? Mint 
háziorvos erről semmit nem hallottam. Lehet, hogy egy orvosi rendszer áll mögötte. A házi 
orvosoknak senki nem szólt ennek a rendszernek az elindításáról.  
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Mudriczki József polgármester: 
Most egy felhatalmazást kérünk a testülettől, hogy monitorozzák, hogy mennyire van igény a 
szolgáltatásra a területen. Amennyiben van igény, akkor van lehetőség a kistérségben már 
üzemelő rendszer bővítésére, illetve a kapcsolatot föl kell venni azokkal az emberekkel, akik 
ezeket a munkákat végzik. Ezeket majd egyezteti a cég a háziorvosokkal, és az ügyeleti 
szolgálattal.    
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Mi a havi díja a szolgáltatás igénybevételének ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
60.-Ft/nap az időseknek, aki szellemileg rászorult, de még nincs 65 éves, egyedül él annak 
100.-Ft/nap.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
A szerződéskötés előtt üljünk le és beszéljük meg a részleteket. Kevés az információnk a 
működésről a rendszer elindításához.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatás kiterjesztésével Parád 
településre, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a házi segítségnyújtásban való részvételt.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
16/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pétervásárai kistérségben már kiépült 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatás 
működési feltételrendszerével megismerkedett és 
az abban leírtakkal egyetért.   
 
A testület hozzájárulását adja a Pétervásárai 
Kistérség Többcélú Társulása keretén belül 
működő „Aranykapu” Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ részére, hogy az intézmény 
keretei között ellátott jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtási szolgáltatás kiterjesztésre 
kerüljön Parád település közigazgatási területére 
is.  
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
kistérségi társulás vezetőjét a testület döntéséről 
soron kívül tájékoztassa. 
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 3./ Napirendi pont 
 

     Döntés az IKSZT pályázat kivitelezőjéről 
 

Mudriczki József polgármester:  
Az IKSZT a Közösségi Ház tetőtér beépítésének, illetve a könyvtár áthelyezésének pályázata. 
A közbeszerzési eljárás során több céget kerestünk meg a kivitelezésre, melyből hárman 
küldtek vissza ajánlatot. Bizottság bírálta a három ajánlatot. A közbeszerzési tanácsadónk 
jelezte, hogy mind három ajánlat hiánypótlásra kötelezett. Erről a pályázók értesültek. Két 
pályázó teljesítette hiánypótlási kötelezettségét, ezzel a versenyben a két ajánlattevő vehet 
részt. A számított pontok alapján a Nívóber az a cég, amelyik megnyerte a pályázatot és 
elkezdheti a kivitelezést. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Az Osztrakon Kft., 2 millió Ft-tal kevesebbért vállalná a kivitelezést. A különbség a vállalt 
jótállási időben van. Nem tudom ez mennyire fontos ? A késedelmi kötbér az egyiknél 50 e 
Ft, a másiknál 200 e Ft naponta. Nekem úgy tűnik, hogy a két tényező, amivel a pontszámot 
számolták nem igazán döntő.  
 
Szakács József képviselő:  
Amit a közbeszerzés alapján kihoztak, azt megváltoztathatjuk, vagy csak rábólinthatunk ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
A közbeszerzési felhívásban, ami megjelent a közbeszerzési értesítőben ez bírálati szempont. 
A szempontok figyelembevételével kell most a bírálatot elvégezni. Összességében a 
legelőnyösebb ajánlatot kell figyelembe venni. A közbeszerzési törvény szerint most már nem 
csak az ár kérdése a döntő az ügyben, hanem több szempont figyelembevételével a 
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó lehet az eljárás győztese.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A mi közbeszerzési szempontrendszerünket ki állította össze ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Közösen a hivatal és a szakértő.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
17/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy az Integrált Közösségi Tér létrehozása 
Parádon II. tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás 
eredményes volt. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 
OSZTRAKON-J.P. 98 Konzorcium, képviseli: Osztrakon 
Tervező és Kivitelező Kft (3246 Mátraderecske, Rákóczi 
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u. 10.) ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére, 
Ugyancsak megállapítja, hogy a NÍVÓBER Építőipari és 
Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Trinitárius u. 2) ajánlata 
érvényes és az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a KORINTHOS 
2000 Kft. (3300 Eger, Deák F. 68.) ajánlata a kbt. 88. § 
(1) bekezdés f.) pontja alapján érvénytelen. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
benyújtó NÍVÓBER Építőipari és Szolgáltató Kft. (3300 
Eger, Trinitárius u. 2) a testület győztesként ezen 
vállalkozást hirdeti ki. 
 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 
eljárásban érintett vállalkozásokat a döntésről soron kívül 
tájékoztassa, ugyancsak felhatalmazást ad arra, hogy a 
nyertessel a vállalkozási szerződést megkösse. 

 
 4./ Napirendi pont 

 
     A parádóhutai Cser dűlő helyreállítására érkezett 

árajánlatok bírálata 
 
Mudriczki József polgármester:  
Mind a két árajánlatot parádi vállalkozó adta. A Károlyi Mihály utcából a cser dűlőbe vezető 
ut olyan mértékben megromlott, hogy ott egy helyreállítást kell elvégeznünk. Földmunka, 
kőszórás és vízelvezetés is szükségessé vált. Az egyik árajánlat Pintér László egyéni 
vállalkozótól, a másik Szakács Péter helyi vállalkozótól érkezett.  
 
Szakács József képviselő:  
Ezt a kivitelezést ki fizeti? Az Émály úton és a Cifra út végén is vannak üdülőtelkek, akkor ott 
is meg kell csináltatni az utat.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ez az első lépcsője azoknak az ügyeknek, amit én vállaltam, hogy rendbe szeretném tenni a 
ciklus alatt. Azt a lehetőséget akarjuk visszaállítani a lehető legolcsóbb áron, ami ott megvolt. 
Az egyik ajánlat 650 e Ft, a másik 345 e Ft.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A Szakács Péter ajánlata a kedvezőbb.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Az út az önkormányzat tulajdonában van.  
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Mudriczki József polgármester:  
Ki az aki azzal ért egyet, hogy Szakács Péter vállalkozót bízza meg az önkormányzat a 
munkák kivitelezésével, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért Szakács Péter vállalkozó megbízásával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
18/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Parádóutai településrészen található Cser-dűlöi zártkerti 
ingatlanoknál szükségessé vált önkormányzati út 
helyreállítási munkák elvégzésével a kedvezőbb ajánlat 
alapján Szakács Péter helyi vállalkozót bízza meg a 
képviselőtestület. 
A testület felhatalmazza polgármesterét a munkák 
megrendelésére. 

 
 5./ Napirendi pont 

 
     Egyebek 

 
Mudriczki József polgármester: 
A Cser dűlő közvetlen megközelítése a hutai közútról az un. „S” kanyarból válik lehetővé. 
Közben van egy terület a  közút és a zártkertek között, amivel nagyon sok problémánk volt. 
Ez a terület területcserékkel kerülne az önkormányzat tulajdonába. Ezzel megoldódna a Cser 
dűlő megközelítése a szűk keresztmetszetű Károlyi Mihály út érintése nélkül is és a közút 
mellett a vízelvezető árok kihúzása megtörténhetne. A vázrajz elkészült, a földhivatalnál 
egyeztetések vannak, hogy mi, mennyibe fog kerülni a cserék miatt. A terület tulajdonosa 
Somogyvári Hajnalka és több társa hajlandóságot mutat a területcserére. További 
egyeztetésekre a földhivatal válasza után kerülhet sor.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A végleges területnagyságok ismeretében beszélhetünk majd arról, hogy a tényleges csere 
hogyan, milyen módon zajlik majd le. Szándékaink szerint területet, területért cserélnénk.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Pályázni szeretnénk egy BM. rendelet alapján az iskolának. 80 %-os támogatottságú 
pályázatról van szó. Ha sikerül, az iskola régi szárnyának ablakait, illetve vizesblokkjait 
tudnánk felújítani, valamint egy napkollektoros rendszert szeretnénk elhelyezni az iskola 
tetőzetére a meleg víz szolgáltatásba való bevonásra. Az alsó szinten egy mozgáskorlátozott 
WC is kialakításra kerülne. A benyújtási határidő április 01. gyakorlatilag  kettő hét állt 
rendelkezésre a rendelet kihirdetéséhez képest A tervezői költségvetések elkészültek. Ehhez 
kérjük az önkormányzat támogatását.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Támogatom a pályázat benyújtását.   
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
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A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a pályázat benyújtásával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
19/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 7/2011. (III. 9.) BM rendeletre hivatkozással az 
alábbi döntést hozza:  
Az önkormányzat a társult formában működtetett, 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó Fáy András 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
felújítása érdekében - vissza nem térítendő költségvetés 
támogatás igénylésére - pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja az iskola épület régi szárnyán található fa 
nyílászárók cseréje, a vizesblokkok teljes körű felújítása, 
mozgáskorlátozott WC kialakítása, használati 
melegvízellátás napkollektoros rendszerű kialakítása, 
amely egyben a megvalósítás rangsorát is jelenti. 
A felújítás becsült tervezői költsége bruttó: 15.584.860.-
Forint. 
Az igényelhető támogatás: 12.467.888.-Ft 
Az önkormányzat a fenti célok megvalósításához 
szükséges 3.116.972.-Ft saját forrást a 2011. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázati 
dokumentációt 2011. április 1. napjáig a Magyar 
Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságához nyújtsa be. 

 
Pintér Csaba választópolgár:  
Az az állami tulajdonú és kórházi kezelésű ingatlan, amiben  43 éve lakunk, eladásra kerülhet. 
Az MNV Zrt. megfogja hirdetni az épületet és ha azt valaki megvásárolja ezáltal mi utcára 
kerülhetünk. A Megyei Önkormányzat kérésére az MNV Zrt., és a Parádfürdői Kórház, mint 
az épület kezelője írásban tájékoztatta a megyei önkormányzatot, hogy ingyen és bérmentve 
felajánlja az önkormányzatnak az épületet, és így megtudják oldani a lakhatásomat. Kérem az 
önkormányzatot, hogy vegyék át az ingatlant és határozatlan időre szóló bérleti szerződést 
kössenek velem. Vállalom azt, hogy ez semmibe nem fog kerülni az önkormányzatnak, 
valamint azt, hogy ha eladásra kerül az ingatlan, azt megvásárolom.  
 
Szakács József képviselő:  
Most mennyi a bérleti díj ?  
 
Pintér Csaba választópolgár:  
34 e Ft/hó. Ez az önkormányzatnak csak bevételt jelent.  
 
Kozma Tímea választópolgár:  
Az, hogy az az épület még áll, Csabáéknak köszönhető.  
 
Pintér Csaba választópolgár:  
Az épületet 1959-ben tanácsi kiutalással kaptuk, azóta arra közpénz nem volt költve. Csak mi 
költöttünk rá.  
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Mudriczki József polgármester: 
Kérem a Pénzügyi Bizottságot, hogy alaposan járja körül ezt a lehetőséget és a következő 
ülésen szülessen ebben döntés, ez nem olyan egyszerű kérdés amiben itt, most döntés 
születhet. A jó szándék mindenkiben meg van.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Ha ilyen lehetőség adódik, ami az egyik fél számára sem megerőltető, akkor nem szabad 
abból kihátrálni, hanem segíteni kell. Mindenképen meg kellene oldani ezt a problémát és ha 
ez nem kerül orvoslásra, ez a jelenlegi testületnek a szégyene lesz.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Nem az elvi támogatásról van szó, hanem a jogi kérdésekről. Az is probléma, hogy az 
ingatlan-nyilvántartásban ez nem lakóingatlanként, hanem népboltként szerepel. Ezt rendezni 
kell, de nem az önkormányzatnak, hanem a vagyonkezelőnek illetve a tulajdonosnak. Az 
MNV ZRt. és a Kórház együttesen rendezheti ezt a kérdést. Az ingatlan nyilvántartásban csak 
olyan funkció jelenhet meg, amire alapozva az önkormányzat törvényi felhatalmazásra 
hivatkozással beadhatja a kérelmét az MNV ZRt. Felé az ingyenes vagyonjuttatásra. Ha nem 
módosul az ingatlan jellege nincs esély az ingyenes vagyonjuttatásra. Ha pl. népbolt marad, 
akkor az önkormányzat nem foga ingyen megkapni az ingatlant. Az állami vagyonról szóló 
törvény azt mondja, hogy csak abban az esetben kaphat az önkormányzat ingyenesen állami 
vagyont, ha törvény, vagy törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabály kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához igényli ki az önkormányzat az ingatlant. Ha sikerül ezeket 
az akadályokat elhárítani és ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerül az ingatlan, akkor 
15 évig nem adhatja el azt.  
 
Fekete Róbert Béláné választópolgár:  
A hutai csevicekút nagyon el van hanyagolva. Ki kellene takarítani.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Szükségessé vált ott egy belső felújítási munka.  
 
Fekete Róbert Béláné választópolgár:  
A Kristály úti vízelvezetésről tudunk már valamit ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Fölmérésre került a dolog, pénzbe kerül és senki nincs aki azt mondaná, hogy az ő telkén 
levezethetjük a vizet.  
 
Fekete Róbert Béláné választópolgár:  
Össze lehetne hívni az utca lakóit.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Pályázaton és azon múlik minden, hogy legyen valaki, aki azt mondja, hogy az ő telkén 
levezethetjük a vizet.  
 
Fekete Róbert Béláné választópolgár:  
Parádóhután azokon a helyeken, ahol még nem lett kiépítve a szennyvízhálózat, mikorra 
várható a kiépítése ?  Konkrétan a Károlyi Mihály utcára gondolok.  
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Mudriczki József polgármester: 
A tervek elkészültek rá, járt nálam az ÉRV vezérigazgatója és megbeszéltük, hogy nekünk ez 
a tervünk. Elvitték a terveket, aktualizálják és amennyiben pályázati lehetőség lesz rá, akkor 
közösen pályázunk mind a Károlyi út szennyvízvezetékének, mind a Cser dűlő ivóvíz és 
nyomó és szennyvízvezetékének kialakítására.    
 
Szakács Zalán választópolgár:  
A palócház Parád ékköve lehetne, ha az ottani lakó ezt a viselkedésével nem akadályozná 
meg. Az önkormányzat miért nem próbálkozik abban az irányban, hogy az érintett lakónak 
ingatlancserével a faluban máshol biztosítson lakhatást. Arról értesültem, hogy a március 15-i 
négy napos ünnep alatt a parádfürdői nyilvános illemhely nem működött, illetve a 
szemétgyűjtőkben sem fért már el a szemét. Az Ilona-völgyben nincsenek szemétgyűjtők 
elhelyezve. Ezt is meg kellene oldani. A Pintér család lakhatási ügyében azt érzem, hogy a 
testület próbálja ezt a problémát tologatni. 
 
Mudriczki József polgármester: 
Igyekszünk a családnak segíteni. Az Ilona-völgyi dolgokkal kapcsolatban Szakács képviselő 
úrral Jung László vezérigzgató úrhoz megyünk padok, szemétgyűjtők, táblák kihelyezését 
egyeztetjük. A héten egyeztettem az Egri Vármúzeum képviselőjével a Palócház ügyében. 
Amennyiben a kiállítási tárgyakat visszakapjuk, úgy talán megnyílhatna a palócház, hiszen az 
indok az volt, hogy azért van zárva, mert a tetőszerkezet oly mértékben megromlott, hogy 
féltették a berendezési tárgyak állagát. Azóta a tető kijavításra került. Az ott lakó Pintér 
Györggyel lesz nagy problémánk, mert minden egyes gondnokot inzultált, aki ott dolgozott. 
Az ingatlan a testvére tulajdona, őt onnan kitenni nem tudjuk és nem is akarjuk. Szolgalmi 
joga van az átjáráshoz.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Ebben az ügyben néhány évvel ezelőtt a Vármúzeum pert kezdeményezett a Pintér család 
ellen. Helyszíni tárgyalás is volt. A bíróság a szolgalmi jogot nem szüntette meg. Az ingatlan 
nem az önkormányzaté, hanem állami tulajdonban van, kezelője a Vármúzeum. Megpróbáltuk 
Pintér Györgyöt gondnokság alá helyezni, nem sikerült.  
 
Szakács József képviselő:  
Több lakossági aktivitásra lenne szükség. Nagyon passzív a hozzáállás a lakosság részéről.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Összefogással a Dankó utat is ki fogjuk takarítani.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A Cifra istállóban a pénztárosnál van a nyilvános WC kulcsa, szerintem üzemel.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
A temetőben vannak oszlopok, azokra egy-egy konnektort nem lehetne fölszerelni ? A 
temetőben áldatlan állapotok vannak szemét ügyben. Be lehetne kamerázni azt a részt.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Hívjuk össze a kisebbségi vezetőket egy találkozóra, ahol megbeszéljük a problémákat, 
teendőket.  
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Mudriczki József polgármester: 
Mi nem fogjuk bevezetékelni a temetőt, hiszen csak mért áramra lehet konnektort tenni az 
pedig csak a halottas házból áll rendelkezésre.   
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 
 

kmf. 
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