
Rendkívüli tanácsülés 

Június 6. 

 

Az ülésen nincs jelen Csata Andrea. 

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat. 

1. Határozattervezet a Csalóka óvoda felújítására és felszerelésére készítendő projekt 

időszerűségének és szükségszerűségének jóváhagyására 

2. Különfélék és aktuális problémák megvitatása 

Szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. 

1. Határozattervezet a Csalóka óvoda felújítására és felszerelésére készítendő projekt 

időszerűségének és szükségszerűségének jóváhagyására 

A polgármester ismerti a határozattervezetet. Második cikkejben leírja, hogy az Operatív 

programban van szándék pályázni. A beruházás szükségszerűsége és időszerűsége a hármas cikkejbe 

van belefoglalva. Elmondja, hogy 78 gyerek részére van tervezve ez az Óvoda Napközi együttes. Egyes 

számú mellékleten a mutatók vannak, amelyek az alapját képzik ennek a tanácshatározatnak, 14 

hónapra van tervezve ez a beruházás. A polgármester még részleteiben beszél az épület, az udvar és 

a melléképületek terveiről.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, mivel lesz befödve. 

Polgármester válaszol, cseréppel. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, azt még nem lehet tudni, de elég tudni a műszaki terv részénél. 

Korpos Levente kérdezi, jelen állás szerint akkor az önrész az kb. bő 200.000 lej? 

Polgármester válaszolja, kb. igen. 

Korpos Levente kérdezi, ha a liciten kevesebb összeg jön ki akkor ez az összeg is fog csökkeni. 

Polgármester válaszolja igen.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy kérdezi, az eszközöknél van szárítógép kérve. 

Polgármester válaszolja, igen van.  

Korpos Levente van-e valamilyen korlát a gyermeklétszámot illetően. 

A polgármester válaszol nincs, esetleg ha nem lesz meg akkor tipegő csoportot is lehetne indítani.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja, mindenki egyetért. Megszületik a 39. számú tanácshatározat. 

2. Különfélék és aktuális problémák megvitatása 

A polgármester elmondja, hogy a két turisztikai zónának javasolják a házszámozását, meg lett hirdetve, 

hogy észrevételeket-javaslatokat lehet letenni és júliusi tanácsülésen lesz az ezzel kapcsolatos 

tanácshatározat az önkormányzat elé terjesztve. 

A polgármester beszámol a Hevesi delegációs útról.  



A polgármester elmondja, hogy készülünk a községi napokra.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy gratulál a gyereknap megszervezéshez, ötletként javasolja, hogy legyen 

regisztráció.  Elmondja, hogy beszélgetett szülökkel és akik javasolják a kiálló szegek átvizsgálását a 

játszótéren és több gumiszőnyeget kellene lerakni. 

Polgármester válaszolja, hogy meg van vásárolva a gumiszőnyeg, azt le kell rakni, csak jó alapot kell 

annak létrehozni, a szegek ügyében pedig holnap intézkedni fog. 

Molnár Eszter tanácsolja, hogy fessenek átjárókat, tegyenek fekvő rendőröket a Fő úton és a Töltésen 

egyaránt.  

A polgármester válaszol, hogy volt nemrég polgármesteri találkozón ahol beszéltek erről.  

Orbán Vilmos tanácsos úr kérdezi, hogy ebben a hónapban van-e lehetőség az Alsókakas, az Orbánok 

valamint Rokalyok utcát megtölteni. 

A polgármester elmondja, hogy elméletileg a bánya hamarosan megkapja a működési engedélyt így 

remélhetőleg mielőbb megtudjuk oldani. 

Székely Álmos tanácsosúr kérdezi, hogy tud-e valaki a fekvő rendőrökről egy tanulmányt készíteni.  

Domokos Árpád tanácsos úr javasolja kitenni egy elektromos sebességmérő táblát, amely talán 

segítene korlátozni a sebességet. 

Székely István tanácsos úr kérdezi, hogy a mű füves pálya kinek az adminisztrálása alá tartozik, mert 

javasolja tegyenek új műfűvet. 

Polgármester válaszolja, hogy a Hivatal adminisztrálása alatt áll, és volt rá lerakva költségvetés 

igénylés, de nem tudtuk oda összeget betenni. 

Székely István tanácsos úr kérdezi, van-e előrelépés nagypálya kialakításával. 

A polgármester válaszolja, hogy el volt készítve egy geotech tanulmány. 

Csata Jenő tanácsos úr kérdezi földek mérésével kapcsolatosan, hogy állunk. 

Polgármester válaszolja, hogy jövő héten kötjük meg a szerződést a felmérésekre, Sanduval fogunk 

dolgozni.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, amit elkezdett két-három évvel ezelőtt azt feltudja-e most 

használni. 

Polgármester válaszolja, igen feltudja. 552 ha-t fog kitenni.  

Csata Jenő tanácsos 2020-tól csak azon személyek fognak kapni támogatást, akiknek van tulajdon 

lapjuk, hogyan lássátok van-e esély ennek megvalósítására. Erre prioritást kell, teremtsünk.  

A polgármester elmondja, hogy megvolt adva a lehetőség reszt venni a THB gyűlésein, segíteni annak 

munkáját.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy a zászló üggyel mi a helyzet.  

A polgármester elmondja, hogy 30 nap a határidő a válaszadásra.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy távozik a gyűlésről. 

Székely Álmos tanácsos úr javasolja, hogy az oszlopokon csak ünnepnapokon legyen zászló. 



Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogy a Jogaink egyesülettel vegyék fel a kapcsolatot, akik ezzel 

foglalkoznak és tudnak segíteni pl. a válaszadásban.  

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte, 

Király Boglárka 


