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Bé9r!Ü 2ol5, november 25_én, tljtikoson, a MÚvelódési Ház helyiségében Újtikos (ó29gi
Ó.lornánJut Képvhclórcstiilct által lalott Köz b €gnll lgJ l]í3.ó l.

szavazati io!€al i€l€n v,níak:

sándohé Kovács Ildikó tépvheló
Molnáfté Boi BémádéiL képviseló

!3!é§!9!49li9cc!U!]g_Yqi dr, s@kol lldikó kircndell9g vezeió

!!!é!!_ű!§9!_p!)]g:! Kögönli a megielenl képvnelóket, Megállapiüa bogy a
képviseló testüle! 5 iljvel, haiározatképes. ú üIést megnyitj!, Jegyzókön}a veretésére f€lkéri
Rusm}iik Beála köztnzfuiselól. hilelesiléséE Jubász M,rei( alpol8áinesier bízn neg.

Kéri l képviselóket, fogadják el a meBhivób szeiepló napirendi pontot,

Á képiklő"íéslald 5 ig.l szd'ua|lal, ellénüdvaza| a hú.ko.|í, nélkúl elíogoíko a

1., Iójétozlaló u örtomónr.a| 20lr.é|bü ,égza' k!ékdljségéúl
E fu e i e s zlói: Ia lác s !ó eí p o l gá ne s l ü

l,, Tájókozt tó az öDkormánrzat20r5,évb9n végzgtt tevakenységéról
Előlüjeszlű Takncs Józseípolqá .sfuí

I3!é§_ű!9d_E9]cég
Tiszteleltel köszónti á negjeIenlekel és a képviseló lestüIet ta&i3it, a nai kózneehallgaásgl
egybeköióti lalueyúlésen. melyei hagyományok szerint fu szoklak iartmi a Múv€Iódési
H&bm, Á képviseló leslúl$ túlja ezt ! ködegháltFtásl, amolrról jegyzókónyv és
hegfölvétel készűl A nlpiFndi ponbk az élóre meshird€t€tlek srerini alaiulnat,

A 20]5, évi kölhégveiési Iószinrok a következőek] 20l5. évi be!élelj ffjösszeg 359,0??,000
Fl a kiadási fóösszeg 359,07?,000 Fi, u enelt eddigi é! soiin & 5.000.000F1 folyószámla
hitelkeElhez nen kcllcli nyúlni, n€n keriill felhaszoálásra. Ugy néz ki. bosy sikerúl ezt az
éver hilelkerci nélkitl végigvinni, Korábbi években 20l ] ,évben, l0 niuió forinlos hitelkerelicl
dolBozotl ü óntományzai, ülán lel kellelt.zt enelni ]3 hillió forintia, és most úey néz ki.
hoey u 5 nillió foriníal is slabile §ikedl gadálkodni, Á 20l5ós Pály&alotól is ejtene

!áí szót, beadtak eey pályázalol a t€lepülésen tönkencnt utat hélyreálliiásáB javitására,
sajnos nen ny€í ez a pályázat. forás hiány nian került elulasiLású, Egy konyba felújitásos
payáZtol Drajlotat 6€, melyben a konyha piie]9ivó berendezése ke!ült volna fclújitáya,
illctvc cserére, illelle a2 elavult eszközöt l€cseélése lett volm a céI, taltaIék lhtás jelen
pillúalbm e2 á pályázt. Nyári gyemekétkeáe|ésE nyeIlek 8?0,320F1_ot illctvc a léli
saciális tüila !úlyáalon 75m3 nenrénylonbos lüifa nes!ásáilása nyílik lehetósée,
íelyre ] ,3]2,500 Ft ot biztosit ! komány, Az őnálló forásból laló fcjlcsáéshcz 9jnos nem
mqielelő a 8azdasági eió, €mek ellenére oly vh naioi hcl}zcib€ó. nint u idei év h von,
De8is sikerúlt ú iskola falái illetvc kél kózfal lcsza|adásái negoldmi, A felúji!ás solán a
szakenbereket a KLII< biztosílolia. a nunkaeói a slúnuntábd lévó eíbeÉk biztósílóttá&
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illelve a léllrNbált mya8okból u úkola kőltségveléséból bizlosi|oltál a forási, A
sldlnunk l fejlesztésekől szólm pijr szót, a Petón utca kátyúzásáJa kerűll sor, a Dózsa ulca
korábbi lélltjítási nem érintő sakszinak ! kátyúzá.áú kerolt sor, illoivc a Hunyadi,
szbadság és v&i ulc]á!2t kityúáát. jővór a kimdadt útszakNzokai klvánjá! najd
negpályiizni és kijavil.n], A bBzforduló kialatitisfua kerül még sol iti a Mlivelődési Ház
mellett, a korábbi negfoduló helyén, memyiben ezel elkészülnek ak]oí közlelr€dés
itjnyiló közpo isérete srennt a hajdúnánási reggeli és délütíni múszkos bug be log
fordulni a relepolésre, még egy leheióséset bizbsnla ez€l Hajdúnáiría illelv€ Tisaújváros
ininyíba, A pályázti €ódszcr áialatulób van a 2014 2020,s prcgramozási idő9aka, a
2aú-2013 közöíi idószat lezjnlával ieljesen mfu rcldszeúek lesaek a pályázatok,
Mesyei foíások vállnak najd elérhétóvé. ezek u úEyncvezett Topos Páyúatok, illetve a
gáraság ólóntíiéséE a Ginoppos pályáatoli valánint a Lead€! Egyesúlelen keEsztül &
MvHról h lesznek lehivhaló fonisot, illelve kóz!étlen Euópai Uniós pályázatok eléését
is lehetóség nyilik. Á pályázást a 20l5 be6 óí]<ományati képviselő l€stüld állal ellogadott
sazdNási piogrumat megle'elóm iervezték. Slfuu.káól €jtene néháry szól, ,17 fö
loclálkoásál szint€ folyaDa1ogn §ileriih véghe4inni, illcive nost l0 fó hosszú lávú
fag]r]*ozlatá5ba, is rés2r vefuer, fuezóEudaúgj. belyjz elveetés sbnmu,k!, té]i és éEréb
é*kr.\.§t§, kfu($k rh§t?Riss $§gtN§r( !N{k, t§!ó(c is t§N{ik $á(iu§t§t c
€lindításul@t. keltó bevételícmeIó aiad, Á szociáft Eszrcl is jó]fu páí szót. A házi
$gilÉgn}ajld 6 1ó gondozó és 54 iö ellálot1ll niitödik, Több löNényi !ál1o2ás is lesz u
elköveikezeódó é!ben. remélhelóleg ez u ellátolti létsámot nen fo8ja befolyásolni. iu€ive
ak]<oí a gondozoiia! léiszin sem fog változni, A családsegitó gyemekjóléti szolgálatot
társulfubú látjá} cl Hajdúninással, Tiszagyulahrával, Folyással együt1 látjálr €l, Folymatos
! belegek sállitasa a PéteBigb€ a hédó délulán, kedd dél€lóit illeive Pjniek délelóir a
nebezen mozgó belecek iésZE, Az önkomá.yzamál kell jelehi ezt e ieény.
Rendezvényeint vollalq melyekbe b{sailatozot tamogatóként ü öntornályzat. Borockás
bál, családi nap. mely az Ujlikosi Pá.ztoíűz Egyesolet rendenényc,ol1, au8uszfus 20,án
kgnyéMentelés, Tésáaieszdvál. mely széplember másodi( szombaljá! k€rüh
ú.grendezége. Máíon napj fe]yonulá.l á1iol|a\ és ú adlehli gycfryagfijláso,k kdverkezle].,
Az elsó cyenya mege}rojiására vasánrap lél 5 koi kerül 9or, Illetve a falu ktráson/ájánat a
felállitása d.cenber l2-én dél€lón ]0 óráól lcúl sor, Az adventi cyertyaBrljt]isokt
kifejlcné, az elsó advenikor u iskolások foglal fellépni. ille§e a leiomálus lelkéSz és a
kaiolikus esPeFs fog beszédet úondúi A nisodik gyertya gyújlás decenber 6-áD lesz e
ólodások núsorával, a hmadik gyeíyagyújtiis decenber l]-]rn lesz, nely€t megelóz a
Makbn Lajos váiosi énektar koncenje, Hájdúiáná.íó] jöín.k, a Relomátus t€nplonbm
lesz @jd a konccrt, Áz utolsó syerlyag}rujlás decembú 20,án lesz ugyeúgy, nint a tóbbi fél
5 tól, hagyomúyofu a Borccklás Néptánc€gyütles fogja bajd ezt reódezni, ók lesznek a 6
feuépók h een @ álkaInon, Készíieíek esy kis meglepetés! újtikos ciíeres bögél lehet
mljd vá§lrolni. óo1 €gyébkéni, kisebb v€ndéglátással foúllt boíal és !eá!al loAiák
degvmdégelni, A? iskolások szállitását iovábbia ú u önkományzat végzi, a KLrK_hz isnéi
pályáatot kelleí ben}újtúi. mn ismét€nen olnyertek, Dmyit tívánr elnondmi,
Kénlezi ! képvileló testúletet, hogy !e-€ bozásálásük ú elhüEzolra}tal kapcsolalosm?
Nem lolt, iBy teret ad a kédéseknek,

szánóuki Józsgí. lakos:
Az clsó buwesállóba lehetne konnot csinálni, nert tul vesrely€s az a naay árck.

!a}é§_ű4d_p9]có4!.9§jqi
Temé§alesen églelték ezi a problémál. és talasszal, a lózúllelücleIettel véeigjártrik ezt a
területet, negnyughtó m.gold4t nen iudlat mondmi. vagyis olya! mi neF kerülne skba,
Á7t javsolták, hogy e! a nagy árkot be kellene fedni. csak ez nen tis összeg, Á kodát



Kóvór Kl.udit lako§:
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fel nekik. de felfosja minél hmdlbb. Elég
leEn€Rlelelóbbmegoldás. KösóniVépen|

AZ út lélújná§rval kapcsolalos éidek€lné, hogy a v6ú1 u|ca u Ady ulca nikór kerül
felújíliiJÉ, frelt óár mosl szét v tóne ü új aszialt,

Tlklcs Jórsef Dolqámester:
Régi, illeive új keletű problénák ezek, decembelben lesz a kórúj]nás, ozéri is lett 5%

visszaunla, és ba nen tőitónik meg a felújillis ak}or ebból ú 5"/tból más kiviieleónek lesz
kiadva, úit najd ólt lijít nat lel, A régi Prcblémák a lFkak. pedig folyaúalose leshek
kályúzva. addig mig nem lesz óagyobb pályázt,

!4!!!{4!!!3!§!
A belvizl kaPcsolato*n sz€retne lroziszólni, na€y viz vú a temelónél, nincs esése €mek

Bé4!É!9úé§dó.]a!!9
Másik iéna, a iérfigyeló kamera a falu biáonságával kaDc$latosm, mikor lesz lérfi8y€ló

Takúcs Józseí Dolqámester:
Már kétsTr pályáztak és nés gjnos mindig rcm nyellék el, Pálrá"ni locna! hmadszor h,
dint lesz pálydali kiíiás, Az ámk rendsrer nen núködik negfelelóen, óagy prcblénák
vafuak, A Rákóczi uicán. @ikor a kétnapos csózés voh. aklor a 

^ilip 
le volt záNa, u

eFdnényeáe a fucJ vidtj ó íaca engedt€, óyftona fel a zsilip€t, ez kömyfteí a vn
memyi*gen. Lesinnább pmblénájnak 4t lálja, hog/ a n€dcr clcmek nincsnek jól
belőnőiílve u iirck panoldala. ezáltal íéló hogy befolyilr a neder elenék közé a !iz, Nm
l€tiek ncgfeleló€n le6kva,

s*i_lggiui ké.dé*, o.ő-1.1i. hosy az önnományat eedálkodása nullás, Az tün! lel,
hogy sikeies Pályázai ncn került €lbinilásra, benyújtq be leti. csak e egyik ned nyel. A
másik pedig nég várólhtán vm, A kőzeljővőben a kiinisra kerüló pályáZtokial
kapcsolato@ teuhat_e abból a bibából, hog/ €s€rleg miért nem sikerül elnyemi !
pályázlokai coídoltlk e m, hoey !á]toztalni kell a !ály&aiirás nclodikijiin, nisho3y
kell nesköz€liieni a pályázaliús módját, Konk.ét péld&at nen tüd nondói. nert n€m
isneri, Aá 9eietné, hosy jövót eól kapM a lakoság lájékoztalá§t, ]Dgy beadoit 8-9
pályáZlol és 34 nyen pály&al lenne. teMt ninél sikeresebbek tegrének eftk a pályáZiot,
NYilvánvalóm sok lcbctóséEel kihaszáll ú önkomány2,i. csal 9mtné, lógy
eredúényesebben pályázon a képviseló iestiilel, Aá gondolja, hogy & eddigi kiá]ákult

T!'{á.§ Józ§ef DoleIlrn§t€r:
Kószóni szjpcn, olyan naayon sk kud$.os pályáat mée nem volt, a iérfi8yeló kámeB a
20]]_ás idószalm e*tt, az esyik a legutóbbi idószakJa eseti. 

^ni 
el leit uiasilva, ü közel

2000 pályli2ó voIi és 24] ny€ltes palyáZt lelt, Ez ú idószt á 20]4, és 2020-as időszak, a
nés le íem hivolt loíások kózótii anidaló idószaba kiiri pályázat volt, necl€helósen
nénékelt tánogatá6sll, kb, l nilliáJd forint keretössreg volt kiiNa eíe a pályázirá. mi
ütak lelújitására volt beldhaú. és najdnen minden lelepülésen ez ecy ézék€ny téna, nint
anoAy itt is, Eíe egyénelnúen fel kell készülni, nen al&or keu elkezden] a !ályrzloi imi,
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mikor kiirj&, Az elóó pályázti ciklusb összesen a településünkíe 500 nillió forinlot
neghaladó pályáuti péózösszeB éikczeit, llleNe a noslsi pályázabk, anelyek a gázdasági
pbgdfobln §aÉpeló dolgók közúl u a k€vesebb. mi nincs ne$eNezve, tehá! ajekiiós
n:src a p yázatotnak elóE leNezellek, vm olym, mi most áu teryezés alat! például e
€gés^égügyi alapellátás fejlégtéF. u oflosi Endeló fejlesáésével kapcsolatos pályázat
tenezés alatl v!n, Az gondolj!. hogy hatékonyat tudnat lemi, sokai számit B lobbi eró és
néha a szerencse is naeyon slot szjmíi,

&!é!_!!!!ü4]4!9§!
A iérfiry€Ió kmerára esetleg lehehe együtl a polcárő§égsel €s}ült pályámi, freri lehehe
támogatni őkct is, ncrt nem sokat letlek nég táúogátva.

T,kács József Dolqármcslgr:
Ez nen ictjc*n igú. neri voll egy pályázisi leheió§ég gépjámúre, és u volt a válsz, hogy
nm tudjá á fonniartási kóltsé8et váualni a polgáIóség. Ere azt mondt4 hogy atko2
önkom|jnyzl majd áivállalja a femlartási kóltsfuekel és pályázik, és évi 100,000 150.000 F|
üzeffúyag kóllségét biztosilfua sánukr4 iéritésnent€sn, memyiben naByobb tálolsáer!
kellene memi vagy B hélvégi járóró2éshez, T€bál lel lgtt ájánlm,

!!!é!!4.q4!4.,!&!i
Mert. bosy úsy veszi ésae hogy a po]gáró§jg nincs lámqalva,

Allmdó jcuecgel ki lett véle a tözfoglalkoáaliisból §jndóné
rá a benrb|rás ideje alatl, A iérfiByeló iendszeíe pedig akkor
kiiNa pályáa!, íyilott a közös pályáZt irányára,

Kovács lldikó, há szúkség voll
tudfut naid pályaai. ha lesz

Hamüs/oMóíaDolA.iiol.egtP)gonoolla.hogJmeglel,,zolállia tsr.]tsyJö] togJ n,
Fn vo]ec) s/ó, .em, A/ on(o,nalj/dról LapEl40 000 l onnbl ' 

l Jlj|o:i A|aprrJnyló|
kaptal két lámPát, mire na8yon sziü$gúk vol, nrinósé8i lánpa. Az autóB vGszatéNe á
polgró4ég 2,10,000 Foriólol kap tjmogalást nindon évben a ne8yei szövelséglól, eíe
szigotjL gabályok vmak. hocy nne lehet kólleni. ncrt ez.l el kell tudni szimolniui, Dá a
péüt úcy kapják neg. hogy beviisáfulnak, beligik a 9zjmlát és utónnesziroz'sbe kapját
vissza, tebát nes kell elólegeaitik ezt a pénzl, Azén len , auió elutasitva a polgártr*g
által, nert a fennlartási kö|tsége nas/on dniga, A kóás pályázal úért nen jó óllet. merl
közös lónak lúrós a Mt , Nekik nem ere leme szlik9gülr, heen ecy helyiségre, ncí na
Nagy Pisliék nen biáositanik a báal, ot1 vln e noda Tehát nincs nodájük, volt nár egy
belyiséB, itt a Béke úcán. ninde.ld ludja. hor} nilyen áuapotba !ú u a h!z, p6lyá,h1 úéí1
nm tudtal ni, íeí nen a 9jál lülajdonur, Azt nen felújilani kell, h5nen újjá kell építeni,
Nen au!óra és pén/e l€nn€ 9üksécú, nfuem neryhécre és €lismerésE, A Hajdúnfuási
járási közbDtoNági öskjóvelelen ieú leoek neciószönvc, mindcn iclcpülós .lismeric a
polBiróIök nunkiját, 6ak Újtikos neh kapot ilren di.séreiei,

I!LÉ9§Jí!9!í_pdcé!4
sorba sredné, elószór is u utohóval küdené, az utolsó állitás elég erós csúszBüjs voll, A
közös lónak !ú.ó§ a bála, e2 olée gycnBc indok]ás voll, merl ez egy kntikls eset, Helriég,
anremyiben leúe, úgy adnánat, például a Múlclódési Ház is rendelkerese dlna csdk a
bicikü lno]iis&a nem alkaln6. nincs óly nclyiség, mn oda ludninak adni, Az
öntornányal áltll felajánlott helyiség eíe ecr{ti lehelet volm pályámi fuy, hogy
megállapodnak az idószakba és minden észlelb€ó pontosú. és 15 nillió forintból fel l€bel



Juhá6z MarEit llDolEárncster:
sreElne §álni ó is esJ !ár 9ói, Ö h úgy jón el, mint Kalóz Balázs, hoay nem szeEtne
szólni, és ó általá lett íegszólítv4 néc!édic dértj nert M l€it nondva, ho8y nen isnen el
senki a polsáóBés nuntájál, Nen egy lestületi ülés !o1l, mikor meg vóliat dicsófle. nogy a
latossáB álmát viey&ák, melt ez .eD kh nun}a, hogy szjbadidóben, és éjszalajáróóznek,
Aá látja, hogy eüatalmasodott a falüban a személye§ ellenLél. nint n la is Balfus, Mindi8 aá
nézül! hog/ máshol jobb. nindig csak má5 ellen dolgozit a kél csa!át, igen Tiszag}abnázán
jól egyilit tud mútódni a polsáó§:s és u ö.nományat, meI1 nincs s&nélye! ellenlét, igy
kéllen€ in is. Tehát ícm közösen támosalják azt, hogy fogjunl hozzá, csiíáljuk neg, addig in
nefo fog fulrködni, bÁrki h lesz a polBámster és a pol8jrÓBé8 vez€tÓF, JÓ ötletnek láÜa a

Szá!óczni Józsel korlát ötletét és Me-i Józsel ödetét i§ jól e9ik, ha !al&i nasonlófu
Bondolkodik, Például az óvoda pályfualnál sokan adlik be a pályázabi amely elhfugzou a
tv_ben is, és ez h skszor az oka, hogy nem lyer ü önlományzt, Tehál nindentéppen

(alóz B,Iá^ lakos:
Itr v a hidgyürü, amil csa& oda kell vitetíi. de le kell lmni és be kell ásni, így senti nen
esik bele semmibe, Miérl kell nindig a legbonyolultabb hegoldásl kereMi, Az e ijmk a

falué, Eeyszerú a negoldás, traktoia van e önlományatnak, egy vállalkozól nce kell
kémi, bogy 9gitsen és nái ké9 is a megoldás,

5

újliei ui ú épüleiei. üeyú is a r.adcr cmyii adoí volna, Ezek€t a lálaszokat fudja adii, !
polgiiióBég muílójái íindic is elismde és €l is hmgri, csak nehéz vala|ii fuy Linogahi. ha
nen fogadja el a iánoJ:atást,

§ó!!q!é_!9!é§l]4!!q!ép!i$!q
A polgáóiségg€l kapcslatosm leme hozászólás, dert Miótg e núködik. dóta lagia. A2
biztos. ho8y eueniéiek vannak, dc míg ü u épületiől nincs %ződés, addi8 nincs niól
b*zélúi, neít nin6 yr€ódés, §ándor Lacival vol! és balloii enbeftl nen I€bei szzódési

Ia}!§Jrfu§d_p9]sóEE§!§li
Nen hauott enberel 1.1! lótve, húem élóvel és attól a két szryczct kózón éryényes a
szczódés, Ál&or ulána kell jámi mak a szelzódésnek, de úgy gondolja, hoey n€n jáihaloli
]é

§é!d9!4é_8qé§!ditrLtépJi§dÉ
Az a sarzódés bizlos, hogy lejáit, Előgör h kénc
, épü]elí nekik adia akkor. mól h keu cgy, és

I!tsé§Jó!9d_p9!gó!@
Az állmi útliealóé u @ árok nen a falué. A korláioi ó is iánoealná, de ha 1örténik egy
bale$t, ak}ol óket vonjá]< felelóségle. Körbe foáajámi ezt a témál. és neg fogi& old@i

!c]@_Bdó4}ts$!
Ehósorban ú óregekiez sólna, in a kinai áruokná] l.hei kapni olya nasáói, mely
úágnese§, és dikor elávolodik egyná§róL naga sípoló hfugot ad, A rendórök is t€gt€nék
és ók ajáílolt& és nagyon haáos,

I!B§_J@$!_pdgÁ!4§EE
Kószöni szópcn kérd€ai, ho8y v € mé3 hozziszólás?

cgy új %izódés a poI8áróBégel, és ha aá
lehei pályázni ezált l együtt vagy kiilön is



ó

atár. Abba nen nemek bele, hogy negcsináUán, pályiiznai és utána ] év múlla kell @
önnományzatnat M ü épűlel, fueIl násképpen nen lehel, A buszm€gállóval kapcsolatbm
már nóndta tesiúloti ülésen h,

Takúc§ Józs€l Dol!ámcat.í:
A pályázati Endsrerbol adódik, hogy a pályááaró elllta, nosy ama! & épülehek a
rendeltetésc addig. mig a pályáat múkódtetési ideje le .enir, addis aá a célt s@lgá]ja, Éz
teméseies. csá! e rez az kell. hocy tc kell űlni és neg kell beszélni, nogy nil}en p|'lyázali

lehelósécek va]mk, és neg kéll nézni azt az együthúkódési negállapodást. Egy geflezet és

egy ön}ományzat egyúttnúködésévd kapBolatogn ah sreu ódés nen fugg a genélyról,

vlBánYi cvula |!kos:
A Kossuth ulcával kapc$latosan leMe problénája, alaposln iisztocn!ár ú &kokat 6at a

bidkeikák vfua* bésülly€dv€, Á ló utcán 1 nen folyik le d víz, óen folyik tovább.

szeElne, ha eft negoldási knetne taláIni, kijóhetne egy szkembeí é9 benérbeiné, Elóször a
Fó utcár kellene négnézni, utám a hidkarjkjtai kellene rendbe bozni, ró lenne, ha a

szalemb€ri kiüvjá& aknor u érinieiiek is oit bdnának lefue. iájékoztalla lemének róta,

T,ká§ Jó^gf Doleárne§t.r:
A buszforduló kapcsán €gy nidkarikát le kell tenni, és a Hoíobágyhenli vizgazdálkodási
Tiirsulaltól elkérl egy gépei egy szákemberel, és altol najd mód lesz rá, hogy belyr€állíhák
ezeket a rószeket, hogy milyen nódoí és finmsziroás íglleti lenel Mjd negoldúi, ncrt
lemésretesn ez ú péMbe kei1rl,

ú-!é§!_u4!si!_!]!!!gÁ!Er!!§E
Az .sós idógatb a (ossulh utcára kibilla ú épilészi és alkor mondla, ho§/ be !e
sakadva a hidkarika, és kédezte. hogy (inek a sondja e, Ml íoódla. hogy MacJeoságon,
a]<i elólt u a nid van, u ! la]os dolga rendbe únúi és leene€dni a vizel, Idó§ eíböreknél
ninden!éppen fogmk segitséget nyújimi, Illyés Miklós a beginiezésbc segít is,

§]índoné Kovncs lldikó kéDvis€lól
Nag/on sok utcán be lan szaiadva és szinteai kell a Rátóczi utcán végig, a Pelóíj ücán a

Dózsa ulcán, naByon sok helyen mert régi,

6TifrÍEl-i-6ij,i,o l"uuc le van beioíozla és üt fel lcll szedni a hidkdka Dialt é§

újn le kdl bdonoái, akt(or anhoz nilyen segitséget kapnald

&té§Jó49!_p.s!céE
A le9iülonel megt]irsyaljá,k, de hidkarikát, aá bizios tudnak biáosilúi, De niv€l ecy kitaláll
esetról vm 9ó, ísy nen tudnal( kalkulálni, eMél konkiérabb k€ll, Munnábfu tudnat segít€ni.
ányagi lánoeatásl nen 1udnal adni, Egyébként á felftérés már negtörlénl. hocy mely'k ve
besza}adva illetve teljesen elóíe,

LldjrTanás lakos:
A bélvizsek egyszer cs* jötiek ós belefuíat a hídkúikába és íen csináhák ne8. azóa neú

T,kács Józsgf oolqáme§rer:
Sok nelyen peaie úl*onoaak és el h porlott, ncrt deemberben betonoáák le, Ezek lel
vannat iNa meg kell oIdmiUt,



.ffi-u*;;*$,*glrltl1*1*#§§l;i§ft n,r;***

T3tá.§ Joz§.f !olqirnc!!c!:
tzd mondlJ ]zt, hó§ tr ldcgYr{ §s
hogyml á pn,bkú6 ]ooLlcj J tD* oíos

^íól 
nil tchet iudni, dikoí le§z msgoldvu?

i*'!fi*##* 
r-^, k* ,,, tr, r o ,Jboi, dcc,mh,l l i,nd,^ lclebcn k- , g ,ic,,l,,

h. jn( s a}}or Lsmd fel lesz níve

ffiffi *, n,.".*,u';" 
"z 

cmber migának,

xiló7 BllázJ lií o3;

nás é§ mindeg}íkd f€l t€tl nr,jmi ós n€g koll nézni,

A ]eg_!Zdki'ij.,be biztós, hogy ról've ieí,
! a]f isma után. lehci jlin,

Joécl Nlllnneqel meulólzÜírE , l,V!ét,ll és

l;@-" *.u.*,.*, *r, ** -, *. -"
vei!k(llm.líl s M,húgy lj nikoí,z 9t€

MiYel u löbb ho.zászólós ncm volt, Trkács

k*;;
t,.],. t^ l-

1
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Közmeghallgatás

íV

szavazati ioEFal ielen van:

Ta kács l ózsef polgá rmester

JUhá5z Ma€it a polgármesteí

Bodnáí lmre képviselő

Molnárné Bor Bernadett képvise ő

sándorné Kovács ldikó kéPviselő

Taná.skozási ioega l van:

dr, szokol lld]kó k]í€nde tség vezető

RUsznyák Beáta je8yzókónyvvezető
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