JEGYZŐKÖNYV
Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án megtartott
rendkívüli üléséről
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Fátyolné Ménesi Ildikó
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Dr. Lajkó Norbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Igazoltan távol:

Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva

képviselő
képviselő

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt:
Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi pont
elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e egyéb napirend tárgyalására vonatkozó javaslat.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
144/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban rögzített napirendi
pontokat tárgyalási alapul elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Kovács Gábor és
Kecskeméti Józsefné képviselők személyében.
145/2011. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete Kovács Gábor és Kecskeméti
Józsefné képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Kovács Gábor képviselő
Kecskeméti Józsefné képviselő
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1. napirendi pont
TELENOR Zrt bérleti szerződés módosítása
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: 2012. május 30-án megkeresett bennünket a Telenor Zrt és adott egy
ajánlatot. A glóbuszon van nekik egy átjátszó adó-vevőjük, ez után évente közel 500 eFt-ot
fizetnek inflációkövető bérleti díjat. Ezt a bérleti díjat 2011. évre ki is fizették – mindig utólag
fizetnek. Olyan ajánlattal álltak elő, hogy fizetnének 1.827 eFt bérleti díjat, és 4 évre előre egy
összegben kifizetnék ezt. Kiszámoltuk, hogy a 4 év alatt az eredetihez képest közel 1 évi díjat
buknánk. A javaslatom az volt polgármester úr felé, ha elfogadjuk az ajánlatot, valahogy egy
köztes megállapodás legyen: felezzük meg a különbséget, és kereken 2 millió Ft bérleti díj
legyen a mi javaslatunk. Feltételük az, hogy ezek után kössünk velük további 3 évre
szerződést, illetve kértek egy 5+5 éves opciós jogot, ami azt jelenti, hogy ha más hasonló
szolgáltatást nyújtó szolgáltató jelentkezne, akkor nekik elő-haszonbérleti joguk van a glóbusz
bérletére.
Tehát kifizetnének 2 millió forintot 2012-2015 közötti 4 évre – 4 x 500 eFt -. 2016-ban még
500 ezret fizetnének, majd 2017. január 1-jétől lenne a bérleti díj emelve az infláció
mértékével.
Búza Zsolt: Az opciós jog azt jelenti, hogy a többi szolgáltató az ő engedélye nélkül nem
teheti föl készülékét?
Dr. Lajkó Norbert: Fel lehet tenni, csak őt nem lehet kizárni. Tehát mi nem mondhatjuk azt,
hogy szereljenek le mindent, ha ugyanazon feltételekkel valaki megadja ugyanazt a pénzt,
amit a Telenor ad, akkor a Telenorral kell szerződést kötnünk.
Búza Zsolt: Én azt gondolom, hogy ez mindkét fél érdekét szolgálja, ugyanis az
önkormányzatnak is érdeke az, hogy a szolgáltató megfelelő színvonalon közvetítse a
szolgáltatást a településen lakosság felé.
Dr. Lajkó Norbert: Egyösszegű ajánlat 4 évre, a 2 millió Ft kialkudott ár a részünkről, és
remélhetőleg még július-augusztus hónapban meg is érkezne folyószámlánkra.
Búza Zsolt: Ha nincs több kérdés, én elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
146/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Telenor
Magyarország Zrt bérleti díj egyösszegű fizetésére vonatkozó ajánlatát és azt a
mellékelt bérleti szerződésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester

2012. július 15.
Búza Zsolt polgármester
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2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
4.) Telenor Magyarország Zrt.
(2045 Törökbálint, Pannon út 1.)
2. napirendi pont
Falunapi rendezvény kapcsán díjak odaítélése
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: A település életében legjelentősebb nap a Falunap, ilyenkor szoktuk az
önkormányzat részéről a legjelentősebb elismeréseinket, jutalmainkat kiosztani. Akinek van
javaslata, kérem, mondja el, hogy kit, milyen címen szeretne megjutalmazni. Részemről a
következőket szeretném javasolni, és ki-ki mondja el véleményét ezzel kapcsolatban.
Visszatekintettem az elmúlt évek jelöltjeire és megállapítottam, hogy 2010-ben már volt dr.
Orosz Éva jelölve Baks Községért emlékéremre, de akkor nem szavazták meg. Ezért én
továbbra is fenntartom azt a javaslatomat, hogy az egészségügyben végzett több évtizedes
áldozatos munkájáért javaslom erre a kitüntetésre.
Kecskeméti Józsefné: Nem csak az egészségügyben, hiszen mióta itt lakik a településen,
azóta képviselő is.
Búza Zsolt: A rendeletünk három emlékérmet engedélyez odaítélni, én dr. Orosz Évát
javaslom. Díszpolgári címre az idén nem szeretnék jelölni senkit.
Szeretném még jelölni Díszoklevélre ill. elismerő oklevélre a CsMLSz Megye III.
Osztályában III. helyen végzett focicsapatunkat; a Cinege és Prücsök Néptánccsoportot a több
éven át nyújtott nagyszerű teljesítményéért. Jelölni szeretném még az Őszirózsa Népdalkört,
ugyanis a Balatonfűzfőn rendezett országos fesztiválon eddig mindig 1. helyezést értek el,
valamint egyesületi Ki Mit Tud? versenyen is mindig értek el helyezést.
Jelölni kívánom továbbá az idén fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Citerazenekart, akik
ezáltal a település legrégebben működő csoportja; valamint Tóth Vilmost a Polgárőrség
elnökét a bűnmegelőzés és vagyonvédelem terén végzett több évtizedes áldozatos munkájáért.
Őt egyébként a CsM Polgárőr Szervezetek is magas kitüntetésben részesítette idén tavasszal.
Szeretnék még Díszoklevelet adni Papp Gergelynek, aki a Magyar Innovációs Szövetség által
megrendezett innovációs versenyen fődíjat kapott.
A Legvirágosabb ház felhívásunkra egyetlen egy jelölés érkezett. Ezért az lenne a javaslatom,
a képviselő-testület valamennyi tagját és az intézményvezetőket kérjük meg, hogy jelöljenek,
de ne a legvirágosabb házat keressék. Vannak idősek, akik nagyon szépen karban tartják
házuk környékét, udvarukat, viszont a nyugdíjukból nem biztos, hogy megengedhetik egy
virágarzenál felállítását. Ezt a legvirágosabb ház díjat egy kicsit átalakítanánk, és úgy mint
régen, Tiszta udvar – rendes ház díjat adnánk az arra érdemes tulajdonosnak.
A képviselők és intézményvezetők járják körbe a falut és állítsanak fel egy hármas sorrendet,
majd a szavazatokat összefésülve az I-III. helyezettet jutalmaznánk. Aki ezt megkapja, azt
hiszem büszke lehet rá.
A következő javaslatom, hogy a falunapok alkalmából köszöntsük a legfiatalabb és a
legidősebb polgárunkat. Hiszen ez egy vidám ünnep is, és szóljon arról, hogy minél
családiasabb légkörben tudjuk megünnepelni.
Nagyon sokszor emlegetjük az önerőt és tudjuk, hogy önerő nélkül nem tudnánk fejleszteni, a
civil szervezeteket támogatni. Ezért ettől az évtől szeretnénk minden évben kiosztani „Az év
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vállalkozója” díjat. Az részesítsük ebben, aki a tavalyi eredményéhez képest a legtöbbet
fejlődött ill. a legnagyobb adózó. Hiszen a befizetett adóforintokból tudjuk finanszírozni nem
kötelező feladatainkat.
Dr. Lajkó Norbert: Meg a kötelezőt is.
Búza Zsolt: Ez az én önálló indítványom és szeretném megkérdezni, van-e más javaslatotok.
Egyetlen dolgot hagytam ki, mégpedig Cimberné Maszlag Anikó és Kovács János
jutalmazását. Azt gondoltam, nekik közösen adnánk át valamiféle elismerést. Harmadik éve
szervezik meg teljesen önzetlenül a vőfélytalálkozót, ami nemcsak faluszintű rendezvény,
hiszen a környező településekről is érkeznek hozzánk. Ez mindkettőjük érdeme, hogy a
zenekarok és a vőfélyek eljönnek hozzánk, Anikó pedig összefogja az egészet. Minden
gyermekeinkért, a Cinege Néptánccsoportért van. Hátha ezzel az elismeréssel ösztönzést
adunk, hogy más civil szervezeteket is felkaroljanak így mecénások.
Kecskeméti Józsefné: A Tiszta udvar – rendes ház kitüntetésnél kettő személyt említettél, ki
a másik?
Búza Zsolt: Egyet. Ugyanis egy személyre érkezett kettő javaslat. ezért gondolnám, hogy
igazságosabb, ha a képviselők és intézményvezetők körbenéznek és 3 javaslatot tesznek
rangsorolva. Ezt július 13-ig kellene elvégezni, aztán egyeztetni és a végső sorrendet
felállítani.
Van-e a Baks Községért emlékéremre vagy díszpolgári címre jelöltetek?
Kovács Gábor: Dr. Orosz Éva
Kecskeméti Józsefné: Dr. Orosz Éva
Búza Zsolt: Ha nincs más javaslat, akkor szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
147/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Orosz Éva képviselőt
az egészségügyben és képviselőként végzett áldozatos munkájáért a XVII. Baksi
Falunapok alkalmából Baks Községért Emlékérem kitüntetésben részesíti.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: Az előzőekben felsorolt díszoklevélre javasolt csoportokon, személyeken kívül
van-e más javaslat, illetve kiegészítés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban?
Kovács Gábor: Pölös Dezsőnét részesítsük valamilyen oklevélben, ha lehetséges. Elég
hosszú időt töltött el munkában az önkormányzatnál.
Dr. Lajkó Norbert: Én Erzsikét Baks Községért éremre javasolnám.
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Búza Zsolt: Javasolhatod, de Te nem javasolhatsz.
Dr. Lajkó Norbert: Nem baj, de elmondtam a véleményemet. 45 évet dolgozott a
Polgármesteri Hivatalban, egyetlen munkahelyén, és a falubelieket szolgálta egész életében. A
választások alkalmával is mindig számíthatok rá, mint Helyi Választási Iroda tagja.
Búza Zsolt: Biztos, hogy tett le az asztalra annyit, mint az a képviselő, aki tavalyelőtt kapott
Baks Községért érmet, sőt. Van-e más javaslat?
Kovács Gábor: Ott van Rózsika néni a postán, nem kevés időt húzott le ő sem a postánál, és a
választásoknál is mindig tag. Lehet rá is mindig számítani bármikor, Baksért dolgozott ő is.
Búza Zsolt: Ha így nézzük, akkor igen. Azt gondolom, ha mérlegre kellene tenni mondjuk
Pölösnét – mert vele többet dolgoztam, mint egy másik köztisztviselővel, aki 173 adóbevallást
csinált munkaidőben, és mégis Baks Községért érmet kapott -, akkor azt gondolom Pölösné
hogyne kaphatná meg ezt a kitüntetést?
Van-e más jelöltetek? Amennyiben nincs, egyesével kell szavaznunk mindenkiről.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

148/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baks
Baráti Sportegyesület labdarúgócsapata részére a Csongrád Megyei Labdarúgó
Szövetség Megye III. Osztályának Homokháti Csoportjában a 2011/2012
bajnokságban elért III. helyezéséért Díszoklevelet adományoz.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

149/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Cinege és
Prücsök Néptánccsoport részére Baks Község kulturális életében végzett
többéves munkája, valamint a néptánc fesztiválokon elért eredményéért
Díszoklevelet adományoz.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
150/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Őszirózsa Népdalkör részére a a Fogyatékkal Élő Emberek Országos Kulturális
Fesztiválján Balatonfűzfőn több éven át elért I. helyezéséért Díszoklevelet
adományoz.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
151/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Citerazenekar és Népdalkör részére megalakulásának 40. évfordulójára,
valamint Baks Község kulturális életében végzett több évtizedes munkája
elismeréséül Díszoklevelet adományoz.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
152/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóth
Vilmos részére a Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület tagjaként
végzett több évtizedes áldozatos munkájáért Díszoklevelet adományoz.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
153/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Papp
Gergely részére a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyen elért eredményéért, a zsűri fődíjáért Díszoklevelet adományoz.
Erről értesítést kapnak:
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1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
154/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Cimberné
Maszlag Anikó és Kovács János részére Baks Község közösségi életében a civil
szervezeteknek nyújtott támogatásért, valamint a Zenész- és Vőfélytalálkozó
színvonalas megszervezéséért Díszoklevelet adományoz.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
155/2012. (VII.3.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pölös
Dezsőnét Baks Község életében végzett több évtizedes áldozatos munkájáért a
XVII. Baksi Falunapok alkalmából Baks Községért Emlékérem kitüntetésben
részesíti.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: Díszoklevél vagy elismerő oklevél legyen? Nem gondolom, hogy most
díszoklevelet kellene adni. Annak elismeréséül amit tett, elért, egy bizonyos tevékenységért.
Búza Zsolt: Itt van még a legfiatalabb és legidősebb polgár jutalmazása.
Lépné Soós Anita: Egy jelképes tárgyjutalom kellene, ajándékcsomag és virágcsokor a
legfiatalabb és legidősebb lakosnak.
Búza Zsolt: Az év vállalkozója: el kellene döntetünk, hogy mi alapján adjunk, vagy
egyáltalán osszunk-e ilyen címet. Lehetne az alapján, hogy a legtöbbet adózott, természetesen
szám nélkül.
Dr. Lajkó Norbert: Nem túl szerencsés ezt nyilvánosságra hozni, hogy ki a legnagyobb
adózó, mert honnan tudja a testület, hogy ki mennyi adót fizet. Ne az adófizetés alapján
legyen!
Kecskeméti Józsefné: Mennyit dolgozott a faluért, mennyit vállalt.
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Dr. Lajkó Norbert: Nem az adózást kellene, hanem a közösségért végzett munkáját kellene
nézni.
Búza Zsolt: Jó, de ha nagyon le akarom csupaszítani a dolgot és nagyon racionalizálni
akarom, akkor tulajdonképpen az, hogy az ő vállalkozása befizeti a sok adót, azt mi a
közösségre fordítjuk.
Dr. Lajkó Norbert: Biztos, de ebben nem lehet versenyezni pl. Nemesékkel. Nemes minden
harmadik évben épít egy rakás üvegházat. Ha ezt most leírjuk papírra, hogy évi adófizetés
alapján, akkor minden évben Nemesék fogják megnyerni.
Lépné Soós Anita: És ha azt vesszük figyelembe, mit tesz egész évben Baksért,
rendezvények támogatása, felajánlások, közösségért végzett munka?
Dr. Lajkó Norbert: Az ötlet nagyon jó, de mindig pellengérre lesz állítva. Nem biztos, hogy
az a nagy vállalkozó, aki nagyot mutat.
Kecskeméti Józsefné: 2010-2011-ben a baksi vállalkozók nem sokat tettek a közösségért.
Dr. Lajkó Norbert: De a testület sokat tett a baksi vállalkozókért.
Búza Zsolt: Jó, akkor ezt hagyjuk most.
A képviselő-testület tehát úgy döntött, hogy a „Legvirágosabb ház” cím helyett „Tiszta udvar
– rendes ház” címet fog kiosztani úgy, hogy a képviselő-testület tagjai és az
intézményvezetők javaslatára, I-III. helyezettig. Ezt bízzuk a jegyzőre, hogy a javaslatokat
összesítse és a sorrendet megállapítsa.
Dr. Lajkó Norbert: Remélhetőleg egyre több ilyen ház lesz, mert igyekeztem róla tenni, hogy
levágják a gazt. Szépen mennek a tízezres bírságok kifelé, aztán majd mindenki
elgondolkozik rajta, levágja-e.
Búza Zsolt:
Ennyit szerettem volna. Van-e a díjazással, jutalmazással, falunappal
kapcsolatban valami észrevétel, kiegészítés?
Igaz, hogy a napirendi pontok közé nem vettük föl, de még egy dolgot szeretnék, ha
megtárgyalnánk. A mai napon érkezett ugyanis egy beadvány az egyik képviselő részéről, és
szeretném, ha jegyző úr felolvasná.
Dr. Lajkó Norbert: (felolvassa Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő beadványát)
A lényeg az, ezt már sokszor beszéltük, a képviselő közszereplő. Le van írva a bírói gyakorlat,
majd át fogom adni neki, tanulmányozza. A leglényegesebb az, hogy többet kell neki
elviselni, tűrni annak, aki közszereplést vállal. Nem hogy nem tilthatja meg, hanem el kell
neki tűrni, viselni, hogy képviselői megnyilatkozásaira reakció érkezik, amely természetesen
nem sértheti a személyiségi jogait. Tűrni, viselni kell, ha valaki nem tud azonosulni az ő
véleményével, valakinek más véleménye van. Ez természetesen mindenkire vonatkozik a
testületen belül. A lényeg az, hogy a véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat önmagában nem
lehet sajtó helyreigazítás tárgya. Ami nyilvános testületi ülésen elhangzik a közszereplőről,
közszereplőtől, az belekerülhet az újságba.
Búza Zsolt: Köszönöm. Van-e még valami?
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Kecskeméti Józsefné: Többen megkerestek, hogy a Tiszai utcából a Fő utcára nem tudnak a
járdán elmenni a buszmegállóhoz Herold portájánál. Annyira össze van nőve a gaz, ha egy
kicsit is esik az eső, inkább kimennek a kövesútra.
Dr. Lajkó Norbert: Kimentek a felszólítások, meg a büntetések is. jogerősnek kell lenni a
határozatnak, aztán tudok csak közérdekű védekezést elrendelni.
Búza Zsolt: Nagyon lényeges ennek kapcsán, amit már korábban beszéltünk: szeretnék kérni
javaslatot ügyvezető igazgató személyére.
Kovács Gábor: Csépe Pista bácsi.
Búza Zsolt: Ki legyen az, egy nonprofit kft-t létrehozva az ilyen dolgokat meg tudjuk
akadályozni. Lesz már szárzúzónk, hódúrónk, szolgáltatásokat tudnánk nyújtani pénzért
természetesen. Megnéznénk, hogy a legegyszerűbb fűkaszánkkal mennyi üzemanyagot
használnánk el, és annyiért tudnánk füvet vágni.
Dr. Lajkó Norbert: Csanyteleken 1500 forintért vállalják.
Búza Zsolt: Ez nekünk is jó lenne, mert embereket tudnánk alkalmazni, plusz munkahelyet
tudnánk ezzel teremteni, és azoknak is jó, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, mert a
lehető legolcsóbban tudnánk ezt a szolgáltatást biztosítani.
Mi is gondoltunk Csépe Pistára, de az a helyzet, hogy köztisztviselőből ügyvezető igazgatóvá
minősülne le.
Kovács Gábor: Ez hátrányára lenne?
Búza Zsolt: Egy köztisztviselő mégis csak köztisztviselő. Egy ügyvezető igazgató nincs
annyira védve, mint egy köztisztviselő. 2010-ben én is milyen könnyen le lettem váltva az
ügyvezetői tisztségről.
Dr. Lajkó Norbert:
A köztisztviselői állással minden összeférhetetlen, nem lehet
önkormányzati alapítású cég ügyvezetője, ez nem kivitelezhető. Az egyéb feltételek is
lényegesek, hogy mennyi fizetést kap, milyen egyéb juttatások vannak. Nem beszélve arról,
hogy nem a cég alapítása a nagy dolog, hanem addig, míg be nem indul, nem termeli ki a
költségeit, a munkabéreket és egyebeket addig is fizetni kell. Ez pedig nem kis pénz, milliós
nagyságrendű.
Kecskeméti Józsefné: Nekem egy dolog még lenne. A csatornázás nincs befejezve Mihály
Lajosné (Petőfi u. 27.) ingatlana előtt, bejárójánál mindkét oldalról van egy kis szakasz, de
nincs összekötve. Az összes víz odafolyik, már a laposból is, nincs letéve a mederelem.
Lépné Soós Anita: Nekem is lenne egy kérdésem. A Petőfi u. folytatásában ahol Nemesék
által megvásárolt volt tsz-terület van, az árok tisztántartásáról ki gondoskodik?
Dr. Lajkó Norbert: Arról Nemeséknek kell. Már szóltam nekik, nem foglalkoztak vele, de
majd beszélek velük újra.
Búza Zsolt Amennyiben nincs más bejelentenivaló, megköszönöm a részt vételt és az ülést
bezárom.
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