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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.09.14 14,00 órakor a 
Községháza házasságkötő termében megtartott soron kívüli ülésén, 
 
Jelen vannak: 
 
Kurucz László polgármester, 
Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
Kis Gyula alpolgármester 
Nagy Gáborné képviselő,  
Polónyi László képviselő 
 
Az ülésen jelen van továbbá: Vallyon-Borsos Zsuzsanna előadó, Görög Szabolcs pénzügyi vezető 
és Farkasházi István rendezvényszervező.  
 
Jánosi István képviselő, illetve Jakabné Tokai Mária képviselő távolmaradását jelezte. Jánosi 
József képviselő távolmaradását nem jelezte. 
 
 
Kurucz László polgármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
megválasztott 7 fő képviselő-testületi tag közül 4 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek 
nyilvánítja és megnyitja. A kiküldött írásbeli meghívó szerinti napirendi pontokat ismerteti. 
 
Kurucz László polgármester a meghívó szerinti napirendi javaslatot bocsájtja szavazásra, mivel a 
képviselők részéről egyéb javalat nem hangzik el. A javaslatokat a Képviselő-testület egyhangú, 4 
igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza:  
 
 
76/2020. (IX.14) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 14-i soron 
kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirendi pontok elfogadásáról 
 
1. Előterjesztés a Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemével kapcsolatos 
döntésekre 
 
Előadó: Kurucz László polgármester 

2. Előterjesztés a Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlant terhelő elidegenítési tilalom 
törléséről 

Előadó: Kurucz László polgármester 

3. Előterjesztés Zagyvarékas, Szabadság tér 2. számú ingatlan bérbeadásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 

4. Kincses Dávid, illetve Faragó Orsolya kérelme Alkotmány út 20/1 alatti bérlakás iránt  

Előadó: Kurucz László polgármester 
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5. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
Előadó: Kurucz László polgármester 

6. Előterjesztés a Kisszögi Sörkert bérletére vonatkozó bérleti szerződés azonnali hatályú 
felmondásáról 
 
7. Sportegyesület kérelme 
Előadó: Kurucz László polgármester   

Határozatról: 
1.) Kurucz László polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
 
 
Kurucz László polgármester: Megkérem Dr. Fekete Nóra jegyzőasszonyt vagy Görög Szabolcs 
gazdasági vezetőt, hogy legyen kedves bennünket tájékoztatni a pénzügyi helyzetünkről. 
 
Görög Szabolcs: Iparűzési adóból 23 millió Forintunk van, de pályázati pénzünk is érkezett, amely 
70 millió Forint. Megérkezett a pénz a Művelődési Ház tetőfelújítására, illetve a belterületi utak 
felújítására is. Vannak függő kiadásaink is, mint például a konyha, amely 20 millió Forintba fog 
kerülni. Ebben az évben az összes kiadásaink közel 90 millió Forint a számláinkon 83 millió Forint, 
ami azt jelenti, hogy mínusz 7 millió Forint az anyagi helyzetünk.  
 
Kurucz László polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Ez egy rövid tájékoztató volt, 
gondoltam jó, ha tudjuk, hogy állunk anyagilag.  
 

1. napirendi pont 
 

Előterjesztés a Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemével kapcsolatos döntésekre 
 

Kurucz László polgármester: Megkérem Dr. Fekete Nóra jegyzőasszonyt, hogy tájékoztasson a 

napirendi ponttal kapcsolatban.  

Dr. Fekete Nóra: Tisztelt Képviselő-testület! Az írásos előterjesztésben minden részletesen le van írva.  

Kurucz László polgármester: Köszönöm szépen. 

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 
kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 4 igen 
szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 
77/2020. (IX.14) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemével kapcsolatos döntésekről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában, valamint a 111. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 21-27854-1-006-00-06 azonosító számú 
Szolnok Kistérségi Szennyvízcsatorna rendszer és Szennyvíztisztító mű víziközmű rendszer környezetvédelmi, 
műszaki, üzembiztonsági és költséghatékony felülvizsgálata alapján Szolnok szennyvíz agglomeráció 
átsorolási kérelemének elkészítéséről és az elkészült szakmai anyag Hatósághoz történő megküldéséről. 

 

A Képviselő-testület ezen határozattal felhatalmazza Kurucz László Árpád polgármestert az e határozatban 
foglalt feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára, illetve a vonatkozó dokumentumok aláírására. 

 

Felelős:    Kurucz László Árpád polgármester 

Értesülnek: Kurucz László Árpád polgármester 

Dr. Fekete Nóra jegyző  

  VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgató 

 

 
 
 

2. napirendi pont 
 
Előterjesztés a Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlant terhelő elidegenítési tilalom 
törléséről 

Kurucz László polgármester: Nem eladni szeretnék, hanem elajándékozni szeretnék a telket, de 
elidegenítési tilalom van rajta, mivel valamikor beépítési kötelezettséget rendelt el az önkormányzat. 
Kérelemben az szerepel, hogy tekintsünk el a beépítési kötelezettségtől.  

Polónyi László: Erről az ingatlanról teljesen levesszük az elidegenítést akkor az azt jelenti, hogy aki 
ajándékba kapta és szeretné tovább adni akkor már nem lesz rajta elidegenítés? 
 
Dr. Fekete Nóra: Igen. 

Polónyi László: Ez biztos, hogy jó nekünk?  

Dr. Fekete Nóra: Ezen a telken elkezdtek építeni egy épületet, de nem sikerült nekik. Most egy 
családtagnak szeretnék elajándékozni, gondolom neki tervei vannak vele. De az ajándékozási 
szerződés sem jöhet létre, ha az elidegenítési tilalom rajta van. Bízzunk benne, hogy ebből csak jobb 
dolog fog kisülni. 

Kurucz László polgármester: Köszönöm szépen.  

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 
kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 4 igen 
szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
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78/2020. (IX.14) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

A Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlant terhelő elidegenítési tilalom törléséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas, Viola utca 16. 
szám alatti, zagyvarékasi 1730 hrsz-ú ingatlant terhelő Zagyvarékas Község Önkormányzata javára bejegyzett 
elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Mondok Sándor és Mondok Sándorné Zagyvarékas, Viola utca 16. 
4. Dr. Vezsenyi Péter Szolnok, Ady Endre út 14. 

 
3. napirendi pont 

 
Előterjesztés Zagyvarékas, Szabadság tér 2. számú ingatlan bérbeadásáról 
 
Kurucz László polgármester: Nem szeretnék nagyon belefolyni az előterjesztésben minden le 
van írva. A véleményem az, hogy az emberi méltóságot figyelembevéve fél évvel hosszabbítsuk 
meg a lakás bérleti szerződését.  
 
Polónyi László: Fél év után milyen jogi lehetőségeink lesznek? 
 
Dr. Fekete Nóra: Kilakoltatás.  
 
Kurucz László polgármester: Úgy gondolom, hogy fél év alatt rendezni tudja az életét. Ez idő 
alatt esetleg jobb belásátásra tudja bírni a hozzátartozója, hogy esetleg otthonba költözzön, ahol 
gondoskodnak róla. Nem szeretném, hogy utána abból legyen kellemetlenségünk, hogy tél előtt 
utcára tesszük.  
 
Dr. Fekete Nóra: Van egy másik lakás is, ahol egy idős hölgy lakik. Arról a néniről kellene 
példát venni. Mindent rendben tart, mindent időben fizet. Sajnos Subicz Imrére nem ez a 
példamutató magatartás jellemző. Mindenben kötözködik, sajnos a legnagyobb probléma viszont 
az, hogy saját magára is veszélyes. Nem rendeltetésszerűen használja a dolgokat ebből viszont 
egyszer tragédia fog történni.  
 
 
Kurucz László polgármester: Sokkal egyszerűbb, élhetőbb lenne az élete.  
 
Dr. Fekete Nóra: Azt tudni kell, hogy Subicz Imrének van saját tulajdonú ingatlanja, csak az 
ingatlan olyan állapotba került, hogy lakhatatlanná vált, illetve adóssággal is terhelt.  
 
Nagy Gáborné: Subicz Imre egyedül él a lakásban? Azt lehet tudni, hogy mennyi adósságot 
halmozott fel eddig? 

 
Dr. Fekete Nóra: Igen, egyedül él a lakásban a felesége Újszászon él a Kastély Otthonban. 
Felénk nincs tartozása, hiszen a nagynénje fizeti a lakbért.  
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Kurucz László polgármester: Köszönöm szépen.  
 

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 
kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 4 igen 
szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 
79/2020. (IX.14) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
A Zagyvarékas, Szabadság tér 2. számú ingatlan bérbeadásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete Subicz Imre 5051 Zagyvarékas Szabadság tér 2. szám alatti lakás lakásbérleti szerződését 
2021. március 16-ig meghosszabbítja azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerződés további meghosszabbítására 
nincs lehetőség.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított bérlti szerződés aláírására. 
 
Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Subicz Imre  

 
 

4. napirendi pont 
 
 
Kincses Dávid, illetve Faragó Orsolya kérelme Alkotmány út 20/1 alatti bérlakás iránt 
 
Kurucz László polgármester: Kettő kérelem jutott el hozzánk. Kincses Dávid, illetve Faragó 
Orsolya kérelme. Kincses Dávid körzeti megbízottként tevékenykedik településünkön. Faragó 
Orsolya nem önkormányzati hatáskörben dolgozó személy, ezért javaslom, hogy Kincses Dávid 
részére szavazza meg a lakást a testület. Egyébként 2-3 hónapra szeretné kibérelni, mivel 
Zagyvarékoson vásárolt ingatlant, amelynek a felújítása jelenleg is zajlik.  
 
Polónyi László: Mivel Kincses Dávid a körzeti megbízott és életvitelszerűen is Zagyvarékason 
tartózkodik ez csak jó dolog nekünk. Javaslom, hogy a szerződést ne három hónapra kössük, hisz 
tudjuk, hogy egy felújítás könnyen megcsúszik inkább határozatlan időre legyen a szerződés megírva.  
 
Nagy Gáborné: Ez az ingatlan van olyan állapotban, hogy ebben lehet lakni?  
 
Kurucz László polgármester: Igen. 
 
Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 
kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 4 igen 
szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 
80/2020. (IX.14) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
A Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. számú szolgálati lakás bérletéről 
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Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. számú 
ingatlanát szolgálati lakásként bérbe adja Kincses Dávid 5137 Jászkisér, Jókai út 29. szám alatti lakos, 
körzeti megbízott részére határozatlan időtartamra. 

A bérleti díj mértékét a 14/2019.(II.14.) testületi határozat alapján állapítja meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kincses Dávid bérlő 

 
 

5. napirendi pont 
 
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
 
Kurucz László polgármester: Minden évben csatlakozunk ehhez a programhoz.  
 
Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 
kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 4 igen 
szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 
81/2020. (IX.14) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 2020/2021. oktatási évben csatlakozni kíván, az 

Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza Kurucz László polgármestert a 

csatlakozási szerződés aláírására. 

 

A csatlakozási nyilatkozat beküldésének határideje: 2020. október 01. 

Felelős: Kurucz László polgármester 

A határozatról: 

1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf:1418 
2.) Kurucz László polgármester 
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3.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Varga Ágnes előadó 
6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
7.) Irattár 
értesülnek. 

 
6. napirendi pont 

 
Előterjesztés a Kisszögi Sörkert bérletére vonatkozó bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásáról 
 
Kurucz László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! 2020. augusztus 4-én kötött Zagyvarékas Község 
Önkormányzata (bérbeadó) és Serbán József (bérlő) bérleti szerződést a Kisszögi Sörkert üzemeltetésére a 
Képviselő-testület döntése alapján. 

Ez alatt az egy hónap alatt a bérlő a bérleti szerződés több pontját is megszegte. Nem kért működési engedélyt a 
létesítmény üzemeltetésére. Nem működik vendéglátó szolgáltatás, és a bérleti szerződés tilalma ellenére albérletbe 
adta a helyiséget több alkalommal. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bérleti szerződést a fenti indokokra tekintettel azonnali hatállyal 
mondja fel. 

Polónyi László: A szerződést nem ismerem, nincs előttem. A szerződésben foglaltakat megsértette ezért 
felmondjuk a szerződést, de hogyan tovább? Van más alternatívánk? 
 
Kurucz László polgármester: Igen, lesz alternatívánk.  
 
Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 
kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
82/2020. (IX.14) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
H a t á r o z a t: 

a Kisszögi Sörkert bérletére vonatkozó bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zagyvarékas Község Önkormányzata a Serbán 
József bérlővel, a Kisszögi Sörkert tárgyban 2020. augusztus 4-én bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondja, 
az előterjesztés melléklete szerint. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Serbán József bérlő 

Melléklet a ____/2020.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

SERBÁN JÓZSEF Úr részére 
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ZAGYVARÉKAS 

Aradi utca 25. 

5051 

 

Tisztelt Serbán Úr! 

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Zagyvarékason, 2020. 08. 04. napján Ön, mint bérlő, valamint Zagyvarékas Község 
Önkormányzata, mint bérbeadó között a Zagyvarékasi Kisszögi Sörkert (5051 Zagyvarékas, Nagyváradi utca 54.) 
tárgyában létrejött bérleti szerződést – annak 6.5 pontjára figyelemmel - a bérbeadó azonnali hatállyal felmondja. 

Kérem, hogy az ingatlan kulcsait szíveskedjék a jelen felmondás kézhezvételét követő napon átadni Kurucz László 
polgármester részére.   

INDOKOLÁS 

A bérbeadó részéről a bérleti szerződés megkötéséhez az a szándék vezetett, hogy a helyi lakosok a Kisszögben 
tartalmasan tölthessék el a szabadidejüket, és ehhez Ön a bérlemény üzemeltetésével megfelelő színvonalú és 
árszínvonalú vendéglátó szolgáltatást fog biztosítani. 

Ön azonban sajnálatos módon megszegte a bérleti szerződés több lényeges pontját is: 

- annak ellenére, hogy a szerződés több, mint egy hónapja hatályban van, nem tett eleget a működési engedély 
megszerzésére vállalt kötelezettségének (4. pont harmadik bekezdés); 

- ebből (is) következően a helyi futballcsapat legutóbbi mérkőzésére kilátogató nézők arra panaszkodtak, hogy nem 
működött az Ön által üzemeltetni vállalt vendéglátóipari szolgáltatás (4. pont első bekezdés); 

- értesüléseink szerint Ön a bérleményt nem saját maga üzemeltette az elmúlt időszakban, hanem azt albérletbe 
adta kisebb magánrendezvények lebonyolítása céljából (5.7 pont). 

A bérleti szerződés 6.5 pontja azonnali hatályú felmondási lehetőséget biztosít a felek részére a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetére. 

Mindezek alapján Zagyvarékas Község Önkormányzata bérbeadó a bérleti szerződés azonnali hatállyal történő 
felmondása mellett döntött. 

Zagyvarékas, 2020. 09.14. 

      Tisztelettel:  

       Zagyvarékas Község Önkormányzata bérbeadó 

          képviseli: Kurucz László Árpád polgármester 

 
 
 

7. napirendi pont 
 

A Zagyvarékasi Községi Sportegyesület Elnökének kérelme 
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Kurucz László polgármester: Tömören, röviden 300 000 Ft-ra van szüksége a Sportegyesületnek a 
további működéshez, illetve, hogy a bajnokságon részt tudjon venni.  
 
Polónyi László: A bajnokság elindult. 4 csapat működik, ami nem kevés kiadással jár. Közben 
bejelentem az érintettségem.  
 
Kurucz László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ne zárjuk ki Polónyi Lászlót a szavazásból 
kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 4 egyhangú szavazattal 
elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
83/2020. (IX.14) sz. Képviselő-testületi határozat  
 
 
Polónyi László képviselő személyes érintettségéről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polónyi László képviselő személyes 
érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó javaslatot minősített 
többségű szavazati aránnyal elfogadta, így Polónyi László képviselő részt vehet a Sportegyesület 
kérelmére vonatkozó szavazásban. 
 
 
A határozatról: 
 

1.) Kurucz László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Irattár 
értesülnek. 

 
 
Kurucz László polgármester: Térjünk vissza a Sportegyesület kérelméhez.  
 
Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 
kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 4 igen 
szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 
84/2020. (IX.14) sz. Képviselő-testületi határozat  
 
A Zagyvarékasi Községi Sportegyesület Elnökének kérelméről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kialakult krízis helyzetre való 
tekintettel 300 ezer forinttal támogatja az egyesületet a KSE működési költségeinek kiegyenlítése 
céljából. 
 
A támogatás fedezetét a Zagyvarékas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 066020 
város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción lévő előirányzatmaradványa 
biztosítja.   
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A határozatról: 
 
1.) Zagyvarékasi Községi Sportegyesület 
2.) Kurucz László polgármester 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
5.) Irattár 
értesülnek. 
 
 
Kurucz László polgármester: Az ülés elején Polónyi László képviselő úr kérte, hogy beszéljünk 
a tűzifáról. Pontosan milyen tűzifára gondoltál? 
 
Polónyi László: A Kisszögben rengeteg kidőlt fa van, gondolom a kidőlt fáknak a feldolgozását 
megbízási szerződéssel el lehetne végeztetni. Megtisztulna a Kisszög és az Iskolának sem 
kellene a Tüzépre menni fát venni. Több olyan személyről van tudomásom, aki ilyennel 
foglalkozik és van traktorja, illetve fűrésze. A gázkazánok felügyeletét viszont Kovács Gábor 
eltudja látni, hiszen papírja is van róla. Nem szeretném rábeszélni erre az önkormányzatot, 
de több szempontból is hasznos lenne. 
 
Dr. Fekete Nóra: Itt a legnagyobb probléma az, ha ne adj isten valami történik akkor az 

sokkal többe fog kerülni, mint amennyit megspórolunk. Szükséges egy árajánlatot kérni, hogy 
mennyiért termelnék be a fát, illetve a kazánok felügyelete is szakszerűen kell, hogy történjen.  

 
Kurucz László polgármester: Javaslatom, hogy a fentebb elhangzottaknak mindenki legyen 

kedves alaposan utána nézni, utána érdeklődni és az októberi ülésen tájékozottabban 
tárgyalni ezt a témát. 

 
 
 
Mivel egyéb napirendi pont tárgyalására nem kerül sor, így Kurucz László polgármester az ülést 
14,45 órakor berekeszti. 
 
 

K.m.f. 
 

Kurucz László        Dr. Fekete Nóra 
polgármester                                                   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 


