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Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
április 29-én 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Dobi 
Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Öveges János képviselő 
Hiányzik: Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő 
 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző 
 
Napirend:    
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
2.) Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó önkormányzati rendelet 

tárgyalása 
3.) Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2015-2019 évre szóló 

Gazdasági Programja 
4.) Szentkirályszabadja rendezési tervének módosítása - Bóka Viktor 

kérelme  
5.) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítása 
6.) Járdatervezési ajánlatok elbírálása 
7.) Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségeiről 
8.) Szociális kölcsön kérelem elbírálása (zárt ülés) 
9.) Vegyes ügyek 

 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód 
László jegyzőt, a falu lakosait. Örömét fejezte ki, hogy érdeklődnek a falut érintő 
dolgokról. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Dr. Kun Gazda 
Melinda képviselő jelezte, hogy ügyeletes, nem tud jönni. 
A mai testületi ülésre írásos anyag került kiküldésre. A napirendet 2 ponttal kívánta 
kiegészíteni. Az egyik: tájékoztatás a zárszámadásról, a másik: Rákóczi u.21. szám 
alatti ingatlan ügye. 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendet. Aki egyetért a kiegészített 
napirenddel, kérem, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – határozathozatal nélkül - elfogadta a napirendet. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné képviselőt és Szabó Péter 
alpolgármestert. Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen 

1 
 



szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 
A napirendünk anyagát – a kiegészítésre javasoltakat kivéve – a Pénzügyi-
Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság a hétfői 2015. április 27-i kibővített ülésén 
részletesen megtárgyalta és javaslatait jegyzőkönyvben rögzítette. A jegyzőkönyvet 
mindenki kézhez kapta. 
 

1. napirend - Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést olvashattátok az előterjesztésben.  
Minden határozatot sikerült határidőre teljesítenünk. Egy határozat megvalósítása 
van még függőben, folyik a terület bérbeadási szerződésének előkészítése. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
Nem érkezett a jelenlévők részéről hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

31./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. napirend - Tájékoztató zárszámadásról 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Törvény írja elő, hogy a Képviselő-testületet április 
30-ig tájékoztatni kell a zárszámadás tervezetéről. A mai napon kiküldésre kerül az 
anyag.. Nehezen értelmezhető anyag, de ezt a formátumot kéri az Államkincstár. Az 
anyag tárgyalására a következő testületi ülésen kerül sor. Törvény szerint tárgyév 
május 30-ig kell a testületnek hatályba léptetni a rendeletet. Beszámolót is fogtok 
majd hozzá kapni a következő testületi ülésre. 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő 17.10 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők 
létszáma 6 főre nőtt. 
 

3. napirend - Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
önkormányzati rendelet tárgyalása 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az elmúlt ülésen tárgyaltuk az avar és kerti hulladék 
égetéséről szóló rendeletünk előzetes anyagát. A Képviselő-testület megfogalmazta 
javaslatait, amelyek beépítésre kerültek. 
Az illetékes környezetvédelmi hatóságtól visszaérkezett a tervezet véleményezése. A 
hatóság kérte, hogy egészítsük ki a rendeletet az általános tűzgyújtási tilalom 
valamint a füstköd riadó időtartama alatti tiltással. Ez egyébként benne volt a 
rendeletünkben, csak nem egy helyen. 
Kérte még, hogy kerüljenek bele a követelmények nem teljesítése esetére a 
szankciók. Kijelölésre került a hétfő, szerda és szombati napon való égetés. 
Elküldtük a Veszprém Megyei Önkormányzat részére is a tervezetet. A Pénzügyi-
Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság javasolta a rendelet megalkotását. 
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Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki elfogadja avar és kerti hulladék égetéséről valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 
szabályairól szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladékok égetéséről valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 
szabályairól 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

4. napirend - Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2015-2019 
évre szóló Gazdasági Programja 

 
Gyarmati Katalin polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. § /1/ bekezdése alapján az Önkormányzatnak gazdasági 
programot kell készíteni. 
Ennek alapján az előterjesztésben olvashattátok Önkormányzat 2015-2019 évre 
szóló Gazdasági program tervezetét.  
Nyilvánvaló, hogy ez csak egy kiindulási pont, ennél reményeink szerint jóval többet 
fogunk tudni megvalósítani, persze, ha az anyagi lehetőségeink engedik. 
A bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Javasolta az elfogadását, de jelezték, 
hogy általános a program.  
Van-e javaslat arra, hogy milyen területeket dolgozzunk még ki alaposabban?  
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő: A Településfejlesztési és Településrendezési 
Bizottság a község belterületi útjaival kapcsolatban jelenleg folytat felméréseket, 
javaslatot dolgoz ki a karbantartásra, felújításokra vonatkozóan. 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Kovács Zsolt műszaki ügyintéző kollégánk 
összeállította az utak részletes kimutatását térképpel alátámasztva. A 
Településfejlesztési és Településrendezési Bizottság a közeljövőben áttekinti és 
javaslatot tesz a prioritási sorrendre.  
 
Egyéb vélemény nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta.  
Aki elfogadja az Önkormányzat 2015-2019 évre szóló Gazdasági Programját kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

32./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
az önkormányzat 2015-2019 évre vonatkozó Gazdasági Programját. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
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5. napirend - Szentkirályszabadja rendezési tervének módosítása - 
Bóka Viktor kérelme  
 

Gyarmati Katalin polgármester: Szentkirályszabadja 04/2 hrsz.-ú Rom kúti-dűlő 
rendezési tervének módosítására érkezett javaslat, melyben az ingatlan tulajdonosa 
kéri az érintett terület (Gm) besorolásának megváltoztatását. A módosításhoz 
kapcsolódó feladatok ellátására a VÁROS ÉS HÁZ Bt. ajánlatot adott. A tervezési 
ajánlat 250.000,-Ft+Áfa, mely költség viselését a kérelmező vállalta. 
A tervezés megkezdéséhez, illetve az egyeztetésekhez feltétel, hogy a Képviselő-
testület határozatban indítsa el a kért munkákat, ezért szükséges a meghozatala. 
A Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s 
elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta.  
Aki elfogadja, hogy a rendezési terv az előterjesztésben foglaltak szerint 
módosításra kerüljön, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

33./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy megindítja Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének módosítását a 04/2 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervi (Gm) 
besorolás megváltoztatását, kérelem alapján. 
A kérelmező Bóka Viktor vállalja a módosításhoz kapcsolódó munkálatok 
költségeinek viselését. 
Megbízza a Város és Ház Bt-t (1143 Budapest, Gizella u.24-26), hogy a 
fentiek vonatkozásában módosítsa Szentkirályszabadja Településrendezési 
Terveit.  
A tervezési díj összege: 250.000,-Ft +ÁFA 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a tervezésre valamint a 
költségek biztosítására, vállalására vonatkozó megállapodások aláírására. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015. május 15. (megállapodások aláírására) 

 
6. napirend - A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratának módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: 2015. január 1. napjától az alapító okiratot és annak 
módosítását az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával 
kell kiadni.  
Az óvoda után a Polgármesteri Hivatal alapító okirata is felülvizsgálatra és 
módosításra szorult, az új nyomtatványi rendszernek megfelelően került elkészítésre, 
egységes formába szerkesztve. 
A bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, s elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 
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Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

34./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását. 
Felhatalmazza Szántód László jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Szántód László jegyző 
Határidő: 2015.május 11.(átvezetési kérelem benyújtására a MÁK felé) 

 
 

7. napirend - Járdatervezési ajánlatok elbírálása 
 
Gyarmati Katalin polgármester: Árajánlatot kértünk a község Petőfi Sándor utca. és 
Balatoni út kereszteződésétől kiinduló és a Református temetőig tartó járda, valamint 
a Tóth Árpád utca és József Attila utca járdájának az iskoláig tartó szakaszának 
tervezésére. Mindkét járda megépítéséhez építési engedély szükséges. 
Több cégtől is kértünk ajánlatot, de csak a Geoplaner Kft. részéről érkezett, miszerint 
a Balatoni út járdatervezése csapadékvíz elvezetéssel 300.000,-Ft+ÁFA, a Tóth 
Árpád utcai járdatervezés 250.000,-Ft+ÁFA összeg lenne. Mindösszesen a 
terveztetésre 550,-Ft+ÁFA összeget kellene fordítanunk. A kivitelezés közhasznú 
munkaerő bevonásával történne. 
A Pénzügyi-Gazdasági-és Ügyrendi Bizottság véleménye szerint csak egy 
árajánlatból nehéz lenne érdemben dönteni. Több helyről kellene még kérni. 
Vitára bocsátom a napirendet 
 
Öveges János képviselő: Magas az árajánlat összege, alkudni kell. 
 
Szabó Péter alpolgármester: A Balatoni út felső szakasza is többször szóba került, 
érdemes lenne azt is belevenni a terveztetésbe. 
 
A vélemények elhangzását követően az az álláspont alakult ki, hogy kérjenek még 
több helyről árajánlatot és a Balatoni út felső szakaszára is terjedjen ki. 
 
Gyarmati Katalin szavazásra bocsátotta a napirendet. 
Aki egyetért azzal, hogy a járdaépítések tervezésére további árajánlatokat kérjünk be 
az elhangzottak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

35./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az elkövetkezendő időszakra vonatkozó járdaépítések 
tervezésére további árajánlatokat kér be. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

5 
 



Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.május 30.  

 
8. napirend - Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítésének 

lehetőségeiről 
 

Gyarmati Katalin polgármester: Településünk közvilágítási rendszere a 2000-es 
évek elején újult meg. Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett hozzánk a 
települési közvilágítás korszerűsítésére vonatkozóan. Ezek mindegyike a 
napjainkban népszerű, fejlett és energiatakarékos LED technológiára épül. 
A beruház végső célja a településen található 230 db lámpatest cseréje 
energiatakarékos LED lámpatestre. 
Két ajánlatot hasonlítottunk össze az előterjesztésben. 

1. Global Green Kft.  
Ők pályázati lehetőségek megvalósításával kívánják a beruházást végrehajtani. E 
körben teljeskörű előkészítést vállalnak. Az előkészítéshez szükséges egy 
megvilágítási tanulmány készítése (kb. 200.000,-Ft). Ezen felül szükséges a teljes 
dokumentáció, végső műszaki leírás elkészítése is. 
A15%-os pályázati önrész figyelembevételével a teljes beruházás mintegy 28,5 
milliós költségét 4,3 milliós önrész terhelné. 
Szerződési javaslatuk szerint, ha nincs pályázat, akkor finanszírozási projekt 
keretében valósulna meg a beruházás, aminek megtérülését 7-8 évre teszik. 
Pályázati lehetőség esetén is jelentős önrészt kellene biztosítanunk a 
megvalósításhoz, ami a jelenlegi költségvetési helyzetünkben, az előttünk álló 
beruházásokra tekintettel nem biztosítható. 

2. Enerin Kft.  
Az energia és költség csökkenést eredményező beruházások előkészítése és 
lebonyolítása az Önkormányzat részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert a 
projekt pénzügyi kereteit az ENERIN biztosítja. 
Az Önkormányzat a szerződés futamideje alatt a megvalósított fejlesztések 
következtében realizált és garantált megtakarításból (Bérleti díj) fizeti vissza a 
beruházás költségeit, ezt követően a teljes megtakarítás minket illet. 
Az ajánlat alapján a beruházás teljes költségét mintegy 19,5 millió Ft-ra becsülik. A 
finanszírozási rendszer alapján az éves megtakarítás kb. 1,1 millió Ft, mely összeget 
biztosítaná az Önkormányzat az ENERIN Kft részére a 15 éves futamidő alatt éves 
szinten. Jelzésük szerint tulajdonképpen az államtól kapott ilyen célú normatívát adja 
át az önkormányzat a cégnek, ha a mértéke nő, az átadott összeg is nő. 
Ez a konstrukció 15 évre jelentős kötelezettségvállalást jelentene számunkra úgy, 
hogy a bérleti díj, az állami normatíva jövőbeni alakulását nem tudjuk befolyásolni. 
 
Úgy gondolom, hogy figyeljük majd a pályázati kiírásokat, s ha lesz rá mód, akkor 
pályázzunk. Az elhangzottak alapján jelenleg nem javaslom a nagy kötöttséget 
jelentő ajánlatok közül egyik elfogadását sem. 
A bizottság tárgyalta ezt a napirendet, szintén nem foglalt állást 
Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
A képviselők egyetértettek abban, hogy egyenlőre ne legyen napirenden a települési 
közvilágítás LED technológiájú lámpatestekkel  történő korszerűsítése. 
 
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki azzal ért 
egyet, hogy jelenleg nem kívánjuk megvalósítani a települési közvilágítás LED 
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technológiájú lámpatestekkel történő korszerűsítését a beérkezett ajánlatokban 
foglalt konstrukciókkal, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

36./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy jelenleg nem kívánja megvalósítani a települési 
közvilágítás LED technológiájú lámpatestekkel történő korszerűsítését a 
beérkezett ajánlatokban foglalt konstrukciókkal. 

 
9. napirend - Rákóczi u.21. szám alatti ingatlan ügye 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Többször tárgyaltunk már a Rákóczi u.21. szám 
alatti megrongálódott ingatlan helyzetéről, az úttestet akadályozó dúcolás 
elbontásának lehetőségeiről. A tulajdonos az épület hatósági előírások szerinti 
bontását nem tudta megvalósítani. Az előírt tevékenységeknek csak egy részét 
hajtotta végre. Anyagi lehetőségei, szociális helyzete miatt az előírások végrehajtása 
nagy problémát jelent számára. 
A Járási Építésügyi Hivatalának tájékoztatása alapján a dúcolás elbontására nincs 
lehetőség. 
A tulajdonos nem hajtotta végre a szükséges bontási feladatokat, így bírság 
kiszabására számíthat, anyagi helyzete miatt azonban ettől nem oldódik meg a 
probléma. 
Korábban is tárgyaltunk a bontási feladatokról, azonban ezek jelentős költségeket 
igényelnek, amit mi sem tudunk felvállalni. 
A feltétlenül szükséges és az útakadályt képező dúcolás megszüntetéséhez 
kapcsolódó munkálatok elvégzéséhez kértünk egy új ajánlatot attól a cégtől, aki a 
Viola utcában található romos ingatlan hatósági bontását is végezte.  
Az ajánlatban vállalta a tetőszerkezet és főfal megfelelő bontását valamint a 
szükséges falazást összesen bruttó 250.000,-Ft összegben. 
Önkormányzatunk rendelkezik helyi rendelettel az államháztartáson kívüli 
pénzeszköz átadásáról és átvételéről. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy akár 
magánszemélyek részére is támogatást biztosítson meghatározott célra. 
Javaslom, hogy a testület biztosítson a balesetveszélyes és a forgalmat akadályozó 
helyzet megoldására 250.000,-Ft visszatérítendő támogatást. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő: Milyen mértékig bontják vissza az épületet? Mi 
lesz az elbontott anyaggal? 
 
Szántód László jegyző: A tető lebontását követően 1.4 m magasságig kell 
visszabontani az épületet a szakértő által előírtak szerint. A bontott anyag depózását, 
udvaron belüli mozgatását a tulajdonos vállalja. A használható építőanyagot 
kiválogatják és hasznosítják. 
 
Egyéb vélemény nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin 
polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.  
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy biztosítsunk 250.000,-Ft 
visszatérítendő támogatást Varga Lászlónénak a bontási munkálatok elvégzéséhez, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
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A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

37./2015.(IV.29.) sz. Kt. határozat: 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
15/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelet alapján Varga Lászlóné (8225 
Szentkirályszabadja, Rákóczi u.21.) részére 250.000,-Ft összegű 
visszatérítendő támogatást biztosít a tulajdonában lévő ingatlan 
balesetveszélyes és közforgalmat akadályozó állapotának 
megszüntetésére. 
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert, hogy az önkormányzati 
rendeletben meghatározott előírások szerinti támogatási megállapodást 
aláírja. 
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
Határidő: 2015.május 15. (a megállapodás aláírására) 

 
10.  napirend – Vegyes ügyek 

  
- Tájékoztatás polgármester szabadságáról 

 
Gyarmati Katalin polgármester: Az április  2.3. és 7.8-ra tervezett szabadságomat 
nem vettem ki, viszont holnap (2015. április 30.) igen, mert ballagásra vagyok 
hivatalos. 
 

- Berkes Péter plébános kérelme 
 
Gyarmati Katalin polgármester: A katolikus egyháznak nyújtott kölcsön 
pénzösszege megérkezett, A plébános úr levélben kérte az önkormányzat segítségét 
a temetői fűnyírásban, kommunális hulladék elszállításában valamint az éves 
100.000 Ft összegű támogatás utalását. Május 7-én felkeres a plébános úr, a 
véleményeket kérem, mit mondhatok neki. A temetői hulladék az új törvények szerint 
kommunális hulladéknak minősül, amelyet csak a szolgáltató szállíthat el 
konténerben előzetes megrendelést követően. Egy 7 m3-es konténer szállítási díja 
100.000 Ft nagyságrendű.  
 
Szabó Péter alpolgármester: Két egyházi tulajdonú, közfeladatokat is ellátó 
temetőnk van. Különbséget nem szabad tenni. 4 közhasznú dolgozóval még a 
község közterületeit sem tudjuk maradéktalanul rendben tartani, a fűnyíráshoz 
segítséget ne ígérjünk. Társadalmi munka szervezéssel az egyház is segíthet 
magán. Az önkormányzat adhat gépeket felügyelettel, nem elzárkózva a 
segítségnyújtástól, de csodát nem lehet várni. 
 
Kovácsné Szabó Csilla képviselő hasonlóan vélekedett a fűnyírásról. A 
hulladékszállításban segíteni kell, mert mindent elborít majd a szemét. Az egyház 
rugalmasságát is elvárná – egyeztetett időpontban - a nyitva tartás tekintetében. A 
100.000 Ft éves támogatás nem alanyi jogon jár, kulturális igény is lenne a 
templomok látogatására. 
 
Sikosné Szücs Marianna képviselő: A református temető kerítése évek óta bedőlt, 
nem történik semmi. Az egyház is tehetne valamit, ne csak elvárásaik legyenek. 
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