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J e g y z ő k ö n y v
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. 09.07-i nyílt rendkívüli üléséről készült

Helye: Báránd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  nagyterme,
4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr.Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)

Jelen van továbbá Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Jegyzőköny vezető: Barta Lászlóné

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. 
Tájékoztatja a jelenlévőket a rendkívüli ülés összehívásának okáról.  A napirendi pontokkal 
kapcsolatosan  kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  módosítási  javaslata?  Mivel  módosítás  nem 
érkezett, így a napirendet változatlan formában kéri elfogadni.
A Testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozza meg 
ülésének napirendjét:

179/2012. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésének napi- 
rendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:

1./  Gyógyszertár bezárásából adódó képviselő-testületi feladatok   
      Előterjesztő:  Dr. Kovács Miklós polgármester
2./  ÖNHIKI 2012 évi támogatásának II. ütemére vonatkozó igény 

benyújtásának jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

3./  K ü l ö n f é l é k

Dr. Kovács Miklós polgármester

Elmondja,  hogy  Önkormányzatunk  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  rendelet 
alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Ulveczki Lajosné 
alpolgármestert javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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Ezzel  kapcsolatosan  hozzászólás,  más  javaslat  nincs,  így  szavazást  rendel  el.  Ennek 
eredményeként  a Testület  5 igen szavazattal,  1 tartózkodás mellett  meghozza a következő 
határozatot:

180/2012. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat

Báránd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ulveczki Lajosné 
alpolgármestert  választja  meg  a  Képviselő-testület  2012.  szeptember 
07.-ei üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének.
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné alpolgármester

1. napireni pont
Gyógyszertár bezárásából adódó képviselő-testületi feladatok   

Dr. Kovács Miklós polgármester

Tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  gyógyszertár  bezárásával  kapcsolatban  kialakult  helyzetről. 
Elmondja, hogy a héten már nem  volt a gyógyszertár nyitva, és a szerdai napon megkaptuk a 
főgyógyszerésztől  a határozatot  is,  mely szerint  a  közforgalmú gyógyszertárunk működési 
engedélyét visszaadták,  szeptember 3-tól bezárt, és a későbbiekben sem fog tudni kinyitni. A 
településre, hogy a lakosság ne maradjon gyógyszerellátás nélkül  - a múlt hónap gyakorlatát 
követve  -,  továbbra  is  az  önkormányzat  fogja  kiszállítani  Püspökladányból  a  szükséges 
gyógyszereket.

A  kialakult  helyzetre  vonatkozó  jogszabályok  áttekintése  után:  amikor  egy  működési 
engedély  visszavonásra  kerül,  automatikusan  a  személyi  joga  is  megszűnik  a 
gyógyszerésznek.  Ebből  következően,   ebben a  tevékenységben  ő már  nem vehet  részt  a 
későbbiekben. 
Mivel  a  jogszabályok  igen  kötöttek,  a  képviselő-testületnek  egyetlen  jogköre  van  ezzel 
kapcsolatosan,  mégpedig  azt,  hogy  kérelmezheti  az  ÁNTSZ-től  (szakig.szervtől),  hogy 
közforgalmú gyógyszertár létesítésére kerüljön sor. 
Jelen pillanatban két lehetőség közül lehet választani:

- vagy fiókgyógyszertár létrehozására kerül sor
- vagy közforgalmú gyógyszertár létrehozására – mintahogyan ezideig  is történt.

Mérlegelve e két üzemelési forma előnyeit és hátrányait elmondja, hogy a fiókgyógyszertár 
kialakításába az önkormányzatnak semmiféle beleszólási  joga, ráhatása nincs. A jogszabály 
egyértelműen  meghatározza,  hogy  fiókgyógyszertár  létrehozására  a  közúton  történő 
közlekedés szabályainak betartásával legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárnak van joga, 
mely  esetünkben  Sárrétudvari.  Kérelmüket   be  is  adták,  melyben    két  órás  nyitvatartást 
jelöltek meg 12 órától 14 óráig.
A  két  ellátási  forma  közötti  alapvető  különbség,  hogy  fiókgyógyszertárak  esetében  nem 
minden gyógyhatású készítmény forgalmazására van lehetőség, valamint gyógyszerkészítésre 
sincs. Vagyis ebben az esetben teljes ellátási forma nem érvényesül.
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A  közforgalmú  gyógyszertár  állandó  gyógyszerész  jelenléte  melletti   napi  8  órás 
nyitvatartással üzemel. Ezt az ellátási formát az önkormányzat kérelmezheti.
Fiókgyógyszertár létesítése esetén, ha erre alkalmas épület van, abban az esetben akár egy hét 
alatt  is  megkaphatja  a  működési  engedélyt.  A  közforgalmú  gyógyszertár  esetében  a 
jogszabály   maximum 6 hónapot  ír  elő  országos  pályáztatással,  ami  akár  3-4  hónapra  is 
lecsökkenhet.

Sérelmesnek tartja, hogy Dr Benei Katalin  nem jelezte az önkormányzat felé a bezárást, mint 
ahogyan megtette azt a betegsége idején. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő is közli, hogy felé sem élt jelzéssel a gyógyszerész 
nő 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jogszabályra hivatkozva elmondja, hogy rendkívüli, különleges esetben maximálisan 21 napra 
bezárhatja a gyógyszertárat – melyre volt is példa. Más esetben 1 hónappal korábban jelzési 
kötelezettsége van az önkormányzat felé.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Inkorrekt  eljárásnak  tartja  nem  csak  az  önkormányzattal  szemben,  hanem  a  település 
lakosaival  szemben  is  ezt  az  eljárást.  Inkorrektnek  tartja  azt  is,  hogy az  önkormányzatot 
okolja  a  gyógyszertár  bezárásáért,  melynek  semmi  okát  és  alapját  ő   nem látja.  Annál  is 
inkább,  mert  az  önkormányzat  sem  a  létesítésnél,  sem  a  működtetésnél  semmiféle 
fennhatósággal nem rendelkezik. Ez ugyan olyan vállalkozás, mint egy kft, vagy bt., minden 
saját felelősségre történik. 
A fiókgyógyszertár működési jogával rendelkező gyógyszerész a jelenlegi gyógyszertárban 
szeretne továbbműködni, bár fenntartásai vannak a forgalmat illetően, hisz köztudott, hogy a 
bárándi lakosok 70 %-a a szomszédos településekről szerezte be a gyógyszerét, mert a szóban 
forgó patika készlettel sem rendelkezett. 
Ezért  sem  gondolhatja,  hogy  az  önkormányzatot  teszi  felelőssé  a  kialakult  helyzetért.  – 
vélekedik polgármester úr.

Összefoglalva elmondja, hogy jelen pillanatban a képviselő-testületnek abban kell döntenie, 
hogy kérelmezi-e a közforgalmú gyógyszertár létesítését,  vagy elfogadja, hogy az ÁNTSZ 
kijelöl egy fiókgyógyszertári üzemeltetőt.
Személyes véleménye szerint egy 3000 fős településnek el kell tudnia tartani egy közforgalmú 
gyógyszertárat, s ugyanakkor  ahhoz, hogy a lakosok maximális megelégedéssel ki legyenek 
szolgálva, szükség is van  erre a formára.
A közforgalmú gyógyszertár  pályáztatásával  kapcsolatosan,  hivatkozva a gyógyszerellátást 
szabályozó  2006  évi  XCVIII.  tv-re,  annak  bírálati  szempontjaira,  elmondja,  hogy   plusz 
pontszámokat  lehet  kapni  pl.  ügyeleti  rendszer-,  24  órás  nyitva  tartás,  házhozszállítás 
bevállalásáért, stb.
Azt  is  elmondja,  hogy tudomása  szerint  a két  rendelő közötti,  gyógyszertárnak kialakított 
épületrész  tulajdonosa is  szeretne  pályázni,  sőt  a  jelenlegi,  ideiglenes  gyógyszerellátást  is 
elvállalná kiszállítással.
Vitára bocsájtja a napirendet.

Kiss Gyuláné  képviselő 
Az  utóbbi  időben  sajnos  nagyon  sok kedvezőtlen  tapasztalatot  tudott  szerezni  a  bárándi 
gyógyszertár  működéséről.  Felháborítónak tartotta  azt  is,  amikor  egy hónapra  bezárt  úgy, 
hogy a helyettesítése nem volt megoldva. Ha most lehetőségünk van arra, hogy a faluban egy 
szolgáltatás  színvonalát  magasabbra  emeljük,  igen  megfontoltan  kell  döntenünk. 
Semmiképpen nem támogatná a fiókgyógyszertár létrehozását, mindenféleképpen szükséges a 
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nyolc  órás  nyitva  tartás.  Magát  a  helyszínt  sem tartotta  megfelelőnek.  Mindenképpen  az 
orvosi  rendelők  melletti  helyszín  lenne  a  legmegfelelőbb.  Fontosnak tartja  az  orvos  és  a 
gyógyszerész  közötti  jó  kapcsolatot,  melynek  eredménye  lehet  a   különböző gyógyszerek 
hiányának elkerülése és egy gyógyszerkészlet megléte. Mindig kifogásolta a gyógyszerésznő 
részéről, hogy nem tudott az orvosok rendelési idejéhez  alkalmazkodni. Véleménye szerint a 
falu gyógyszerellátása nem volt megfelelő színvonalú. Elvárása: a nyolc órás nyitva tartás az 
orvosi rendelő melletti helyszínen, széles spektrumú gyógyszerkínálat, az orvosok rendelési 
idejéhez igazodó nyitva tartás.

Dr. Kiss Gyula jegyző
A  pontosság  kedvéért  elmondja,  hogy  amíg  nincs  közforgalmú  gyógyszertár,  addig 
fiókgyógyszertár fog működni. Jogszabály szerint a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár 
nyithat  fiókgyógyszertárat,  jelent esetben a Sárrétudvariban működő.  Ha ő lemond erről a 
jogáról, csak akkor jöhet szóba pl. püspökladányi.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Érdeklődik, hogy az ideiglenes gyógyszertár az átmeneti időszak alatt működhetne-e az orvosi 
rendelő mellett.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt a problémát az ÁNTSZ-nek kell megoldania, nekünk beleszólásunk nincs. Úgy gondolja, 
hogy erre az átmeneti időszakra senkinek nem éri meg ilyen mértékű beruházást végrehajtani, 
akár  a  készlet  vonatkozásában.  Tudomása  szerint  a  jogosult  gyógyszertár  vezetője  már 
megegyezett  a volt patika bérlésére, de akár a mindennapos kiszállítástól sem zárkózna el. 
Bármilyen probléma esetén az önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően biztosítja az 
ellátást.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Mivel az ÁNTSZ kötelessége a falu ellátása,  ezért  bárhol megnyithatja a gyógyszertárat  a 
faluban, csak az ahhoz szükséges feltételeknek feleljen meg az épület. Az átmeneti időszakra 
véleménye  szerint  akár  Dr.  Benei  Katalin  is  lehet  a  gyógyszerész,  mivel  a  végzettsége 
megvan.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Fontosnak tartja a lakosság széleskörű és pontos tájékoztatását,  megnyugtatását,  hisz csak 
akkor várhatjuk el, hogy türelmesek legyenek az emberek.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Elmondja, hogy közel három éves ittléte óta szándékosan nem változtatott a rendelési idején, 
sőt a betegeknek felírt gyógyszereken is csak indokolt esetben. Tehát tudott volna Katika a 
piachoz alkalmazkodni. Nem új keletű dolog, hogy a lakosság 70-80 %-a Püspökladányból 
szerzi be gyógyszereit. Egy üzleti szellemű vállalkozásnál veszteség esetén nem lehet a saját 
hibáját, felelősségét másra  áthárítani.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A felvetettekkel kapcsolatban válaszként elmondja, hogy jelenleg, mivel Dr. Benei Katalin 
gyógyszerész  csak  a  működési  engedélyét  adta  vissza,  a  létesítési  engedéllyel  még  ő 
rendelkezik, tehát az orvosi rendelő mellett jelenleg nem nyitható fiókgyógyszertár.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleménye szerint óriási feladat lesz az új gyógyszertár fenntartójának, hogyan tudja  majd a 
lakosokat visszacsalogatni.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A jelenlegi gyógyszerkiszállítással még azt a kis piacot is elvesszük a megnyitás előtt álló 
patikától.
Dr. Kovács Miklós
Mihelyst megnyílik a fiókpatika, az önkormányzat természetesen befejezi a kiszállítást.
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Változatlanul  fenntartja  véleményét,  melyet  az  utóbbi  héten  többször  és  több  helyen  is 
elmondott,  hogy  a  közforgalmú  gyógyszertár  legoptimálisabb  helyének  a  már  most  is 
gyógyszertárnak kialakított két rendelő közötti épületrészt tartja.
A lakosságot feltétlenül tájékoztatni fogjuk, attól függően, hogyan dönt most a testület. 
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezi, hogy hol üzemeltet gyógyszertárat az, aki ide jönne? Mennyi idő az átmenet?

Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt előre nem lehet tudni, hiszen ha pályáztatásra kerül a sor, az ország bármely részéből 
jöhetnek. A legoptimálisabb az lenne, ha maga, a tulajdonos üzemeltetné, aki Daróczi Márta, 
és  Püspökladányon kívül még Hajdúböszörményben is üzemeltet egy gyógyszertárat.
A fiókgyógyszertár akár egy hét alatt  is beindulhat az ÁNTSZ engedélyezésével,  hiszen a 
feltételek adottak.
Kijelenti,  fenntartja a jogot,  hogy igenis 3000 emberrel  nem lehet  így kitolni,  és ha ilyen 
dolgot  megtesz,  hogy  egy  hónapra  bezárja  a  gyógyszertárat,  s  ezt  követően,  ha  bármi 
szabálytalanságot  követ  el,  a  működést  megszünteti,  fenntartja  a  jogot,  hogy  lépéseket 
kezdeményez. Félre lehet érteni, meg félre lehet kommunikálni, lehet ezen lovagolni, de azt 
gondolja,  hogy ez  –mint  a  település  vezetőjének  és  a  képviselő-testületnek  is  –  alapvető 
kötelezettsége is, nem csak joga.
Dr. Késmárki- Kodak András képviselő
Javasolta már polgármester úrnak, de most is kezdeményezi, hogy hívjuk meg egy testületi 
ülésre  Dr.  Benei  Katalin  gyógyszerészt  és  tisztázzuk  az  esetleges  félreértéseket,  vagy  a 
rosszindulatú híreszteléseket. Amikor bezárt a patika, mi polgármester úrral felajánlottuk a 
segítségünket, hogy ingyen és bérmentve (egyetemről, ismeretségi körből) hozunk segítségül 
helyettest.  Ebből  senkinek semmilyen  anyagi  haszna nem származott  volna,  gyógyszerész 
nőnek megmaradt volna a piaca. Ő ezt a segítséget nem fogadta el.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Mivel  több hozzászólás  nem volt,  így polgármester  megkérdezi,  hogy a képviselő-testület 
kérelmezi-e – a jogszabályban biztosítottak alapján – a közforgalmú gyógyszertár létesítését a 
településen.
A képviselő-testület   6 igen szavazattal,  nem és tartózkodás nélkül egyhangú döntéssel az 
alábbi határozatot hozza:

181/2012.(09.07.) számú Képviselő-testületi határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat GYF-13377-2/2012. számú 
–  mellékletben  csatolt  -  határozatában  foglaltakra  tekintettel  úgy 
határozott,  hogy  a  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és 
gyógyászati  segédeszköz-ellátás,  valamint  a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.évi XCVIII. törvény (továbbiakban:  
törvény) 49. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint  kérelmezi 
közforgalmú  gyógyszertár létesítését a településen. 
A  pályázati  feltételek  meghatározása  során  a  képviselő-testület 
kérelmezi a törvény 49. § (7) bekezdés d) pontja értelmében, hogy a 
kiíró  rögzítse  a  pályázati  kiírásban  speciális  elvárásként  az  alábbi 
feltételeket:
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-  a háziorvosi ellátás rendjéhez való alkalmazkodó nyitvatartás előnyt 
jelent,
-  a  közúton  történő  megközelítés  figyelembe  vételével  részesüljön 

kedvezőbb  elbírálásban  az  a  pályázat,  amely  a  háziorvosi  ellátást 
biztosító helyhez közelebb található,

-  a gyógyszerek kiszállítását  biztosító  pályázó részesüljön kedvezőbb 
elbírálásban.

A pályázati eljárás kezdeményezésére felhatalmazza a polgármestert.

Határidő:  azonnal
Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester

2 napirendi pont
ÖNHIKI 2012 évi támogatásának II. ütemére vonatkozó igény    benyújtásának jóvá-
hagyása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  jelen  pillanatban  az  ÖNHIKI  pályázat  második  részének  beadásáról  kell 
döntenie  a  képviselő-testületnek.  Az előterjesztésből  is  kiderül,  hogy 2012.  évre az előző 
ÖNHIKI összegét, a 11 millió Ft-ot leszámítva,  további 8.754 ezer forint működési hiányunk 
van. Jogszabályi változások miatt ezen összegből 7 millió pár száz ezer forint tartozásunk van 
a közoktatási társulás felé, melyet ezen összegből tudnánk kiegyenlíteni. Gyakorlatilag ezen 
hiány pótlására szeretnénk igénybe venni az ÖNHIKI támogatást, és ennek a beadásához kéri 
a képviselő-testület hozzájárulását.

A napirendhez további hozzászólás nem volt,  így polgármester úr szavazásra bocsájtotta a 
kérdést.  Ennek eredményeként  a  képviselő-testület  6  igen szavazattal,  nem és tartózkodás 
nélkül egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozza:

182/2012.(IX.07.) számú Képviselő-testületi határoza:

1. Báránd Község Képviselő-testülete a Magyarország  2012.évi 
központi  költségvetéséről       szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
6.számú mellékletének 2.pontja (továbbiakban: 6.sz. melléklet) 
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.

2. Báránd  Község  Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I.a,      Az önkormányzat lakosságszáma 2012. január 01-én 1000 fő feletti..

II.a.,    A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 
2012.évben ilyen  jogcímen 14.188 ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletét 8.754 ezer forint 
összegű

           működési célú hiánnyal fogadta el.
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IV. b.)  Az önkormányzat az ÖTV.szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett.

           c.)  Az önkormányzat 2011.évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elfogadta.

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 
50.§.(1) bekezdés  a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Határidő:    2012. szeptember 10.
 Felelős:       Dr. Kovács Miklós polgármester

                    Dr. Kiss Gyula   jegyző

3. napirendi pont
K ü l ö n f é l é k
a.)
Kiss Gyuláné képviselő
Utalva az előző testületi ülésen tárgyaltakra, tolmácsolja az áruház vezetőjének érdeklődését a 
testület esetleges döntéséről, álláspontjáról. További segítségét is felajánlotta  a önkormányzat 
felé. Továbbra is szükségesnek és jónak tartaná a kövesút melletti, árokrész fölötti parkoló 
kialakítását, melyben  szeretné kérni a nagyobb befolyással, tekintéllyel bíró polgármester és 
jegyző közbenjáró segítségét az illetékes hatóságoknál. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A  parkoló  kialakítása  mindig  a  tulajdonos  feladata,  a  ki-  és  bejáratot  a  Közúttal  kell 
egyeztetni.  Költségileg, takarításilag, kialakításilag nagyon meghatározott szabvány szerint 
terveztetni,  elfogadtatni  szükséges  építési  hatósággal,  a  közúttal  pedig  a  ki-behajtást 
engedélyeztetni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A már meglévő és TIKÖVIZIG által  működési  és fenntartási  engedéllyel  működő árkunk 
zárttá tételéhez  új tervet kell készíteni és külön engedélyeztetni kell.  Ennek nem kevés a 
költségvonzata, melyet az önkormányzat nem tud átvállalni. Az önkormányzat nem lesz gátja 
ezen  parkoló   kialakításának,  viszont  a  feltételeket  az  ABC  bolt  működtetőjének  kell 
biztosítani.
Kiss Gyuláné képviselő
Javasolja,  hogy a  következő  KT-ülésre  hívjuk  meg  az  áruház  vezetőjét  és  a  szomszédos 
pénzintézet  illetékesét,  hogy személyesen,  közösen tudjuk kialakítani  a  mindenki  számára 
legmegfelelőbb megoldást.

b.)
Lakossági megkeresés

Erdős Zsolt képviselő
Katona Irénke néni kereste meg, s szeretnék ismét birtokba venni a régi műhelyüket azzal a 
feltétellel,  hogy  vállalnák  a  rezsiköltségek  kifizetését.  Most  házalnak.  Igaz,  felajánlottuk 
számukra a piaccsarnokot, de a gyerekek itt érzik jól magukat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hasonló  megkeresés  érkezett  a  mozgáskorlátozottak  részéről  is,  akik  szintén  vissza 
szeretnének  költözni,  viszont   a  volt  klubhelyiségük  igen  lerobbant  állapotban  van. 
Valamilyen megoldást szeretnének .
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
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Javasolja,  hogy  írásban  adják  be  kérelmüket,  melyben  konkrétan,  fehéren,  feketén 
fogalmazzák meg kérésüket és vállalásukat egyaránt.

Erdős Zsolt képviselő
Másik lakossági megkeresés  Tóth Béláné Nagy L. úti lakostól érkezett. Panaszkodott Bene 
János Kölcsey úti lakosra, aki hetek óta, folyamatosan hulladékot éget  kertjének végében. A 
keletkezett bűz és füst elszenvedői pedig a környékbeli lakosok.
Csatlakozik  a  felvetéshez  Ulveczki  Lajosné  alpolgármester  asszony  is,  akit  szintén 
megkerestek fogadónapján ezzel a problémával. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ígéretet tesz, hogy a jövő héten helyszíni szemlére ki fognak menni jegyző úrral.

Mivel az ülésen több hozzászólás, felvetés nem hangzik el, így  polgármester úr megköszöni a 
megjelenést, az ülést bezárja.

K.m.f.

                    Dr. Kovács Miklós                                                  Dr. Kiss Gyula
                      polgármester jegyző

   Ulveczki Lajosné
      jkv. hitelesítő
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