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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38.  
 

Száma: 1-10/2014.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
július 29.-én 16:00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti 
tárgyalótermében. 

 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, 

Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati 
képviselők 

 

Távollévő: Forgács István képviselő 
 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: 

 
Dr. Szabó Zoltán jegyző 
 

Érdeklődő: 0 fő 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 fő képviselő jelen van. Forgács 
István és Nagy László képviselők nincsenek jelen. Forgács Istvánról nem tud 
információt, Nagy László képviselő még megérkezhet, nem jelezte a távollétét. 
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Répási János és 
Farkas Zoltán képviselők.  
 
Kiküldött napirend: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló 
Bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Jegyző 

 
2. Döntés mikrobusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásról  

Előterjesztő: Polgármester 
 

      3.  Egyéb indítványok, javaslatok 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés 

napirendjére: 
 
Javasolt napirend: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló 
Bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Jegyző 
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2. Döntés mikrobusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásról  

Előterjesztő: Polgármester 
 

      3.  Egyéb indítványok, javaslatok 
 

A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt 
vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a 
javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala 
nélkül elfogadta. 

 
Elfogadott és tárgyalt n a p i r e n d: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló 
Bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Jegyző 

 
2. Döntés mikrobusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásról  

Előterjesztő: Polgármester 
 

      3.  Egyéb indítványok, javaslatok 
 

Nagy László képviselő 16 óra 2 perckor megérkezik. 
A jelenlévő képviselők száma 6 fő. 

 
1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása (Írásos anyag a 
jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester rátér az első napirendi pontra. Elmondja, helyben 
jelezték lakosok, hogy szeretnék megalakítani a Nemzetiségi Önkormányzatot. Így 
szükséges a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. 
Átadja a szót jegyző úrnak. 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 23. § szerint a helyi választási bizottság három tagját és legalább két 
póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon. Személyükre 
a helyi választási iroda vezetője, azaz a jegyző tesz indítványt. Kérdezi, van-e 
észrevétel a testület részéről az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, milyen kisebbségről van szó? Annyi fő 

vallotta magát nemzetiséginek, hogy megalakulhat a Nemzetiségi Önkormányzat? 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző válaszában elmondja, roma/cigány nemzetiséghez 
tartozóként regisztráltatta magát több mint 100 fő a település lakosai közül.  
 
Karajz Ottó György képviselő megköszöni jegyző úr válaszát. Megjegyzése 

lenne a Helyi Választási Bizottsághoz. Az egyik jelölt korábban olyan kijelentést 
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tett, hogy ő a másik oldalhoz tartozik. Ettől függetlenül ő megszavazza a 
javaslatot. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
56/2014. (VII.29.) KT HATÁROZATA 
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi hernádnémeti lakosokat 
megválasztja 
 
Helyi Választási Bizottság tagjai: 

 
Kertész István  Petőfi u. 55. 
Vadas József  Dobó u. 13. 
Földesi Gyula  Széchenyi u. 4. 
 

Helyi Választási Bizottság póttagjai: 
 

Vékey Zsuzsanna  Dózsa Gy u. 58. 
Bíró István    Kossuth L. u. 36. 

 
Felelős: Jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
57/2014. (VII.29.) KT HATÁROZATA 
A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi hernádnémeti 
lakosokat megválasztja 
 
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 
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Nagy Gyuláné   Petőfi u. 85. 
Kocsis Annamária  Kossuth L. 38/a 
Bancsókné Vadászi Edit Jókai u. 14. 
Vajner Sándor   Munkácsi u. 17. 
Bányász István  Kossuth u. 34. 
 

Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság póttagja: 

  
Balla Ferencné  Alkotmány u. 8. 
 

Felelős: Jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, Hernádnémeti érdekében 
tevékenykednek a bizottságokba megválasztott személyek. 
 
 

2. napirendi pont: Döntés mikrobusz beszerzésére irányuló közbeszerzési 

eljárásról (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat mikrobusz 
beszerzésére irányuló pályázata kedvező elbírálásban részesült. Közbeszerzési 
eljárás került lefolytatásra, melyre egy ajánlat érkezett. A bíráló bizottság a 
beérkezett ajánlatot támogatólag terjeszti a képviselő-testület elé elbírálás és 
elfogadás céljából. Kérdezi, van-e észrevétel? 
 
Nagy László képviselő kérdezi, hány cég jelentkezett? 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, egy ajánlat érkezett. 

 
Dr. Szabó Zoltán jegyző hozzáteszi, egyetlen ajánlattevő volt, ahogy az 

előterjesztésben is szerepel.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel „A 1638938985 azonosítószámú, "Szállítási szerződés / Hernádnémeti 
mikrobusz (falubusz) beszerzésére" című  projekthez kapcsolódó árubeszerzés 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges döntések elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
58/2014. (VII.29.) KT HATÁROZATA 
„A 1638938985 azonosítószámú, "Szállítási szerződés / Hernádnémeti mikrobusz 
(falubusz) beszerzésére" című projekthez kapcsolódó árubeszerzés tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges döntések meghozatala 
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat „A 1638938985 azonosítószámú, " Szállítási szerződés / Hernádnémeti 
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mikrobusz (falubusz) beszerzésére " című  projekthez kapcsolódó árubeszerzés 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges döntés előkészítési 
jegyzőkönyvet és Írásbeli szakvéleményt tartalmazó előterjesztést, és a következő 
határozatokat hozza: 
 

1. Hernádnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hernádnémeti 
Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata alapján dönt arról, 
hogy az „1638938985 azonosítószámú, " Szállítási szerződés / 
Hernádnémeti mikrobusz (falubusz) beszerzésére projekthez kapcsolódó 
árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok 
érvényesek. 

 
2. Hernádnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hernádnémeti 

Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata alapján dönt arról, 
hogy az „1638938985 azonosítószámú, " Szállítási szerződés / 
Hernádnémeti mikrobusz (falubusz) beszerzésére projekthez kapcsolódó 
árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

3. Hernádnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hernádnémeti 
Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata alapján dönt arról, 
hogy az „1638938985 azonosítószámú, " Szállítási szerződés / 
Hernádnémeti mikrobusz (falubusz) beszerzésére projekthez kapcsolódó 
árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a 
MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 3534 Miskolc, Lórántffy Zs. u. 30/a), 

figyelemmel arra hogy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot a MISKOLC AUTÓHÁZ Kft. ajánlattevő 
nyújtotta be. 
 

4. Hernádnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az eljárás lezárásához szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 

5. Hernádnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy Hernádnémeti Község Önkormányzata Közbeszerzési 
szabályzata alapján a határozat mellékletében foglalt tartalmú szerződést – 
a határozat 3. pontjában meghatározott nyertes ajánlattevővel – a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 124. §-ában 
meghatározott határidőn belül kösse meg. 

 
Határidő:  Azonnal 
Felelős:  dr. Orosz Zsolt polgármester 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, az Általános Iskoláért Alapítvány is 
sikeresen szerepelt a pályázaton. A községben utaztatni kell a Sportegyesület 
tagjait, óvodásokat, iskolásokat, népdalkör tagjait, nagy könnyebbséget jelent a 
két mikrobusz a községben. Bízunk benne, hogy sokáig szolgálja a község 
érdekét. Szeptemberre várható a mikrobusz érkezése. 
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Répási János képviselő kérdezi, valóban Volkswagen Transporter lesz-e a 

közbeszerzési eljárás keretében beszerzendő jármű? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy kilenc személyes 
Volkswagen Transporter gépjárművet kapja az önkormányzat, ami alkalmas 
mozgáskorlátozottak szállítására is, rögzíteni lehet a kerekesszéket, több célra 
felhasználható. 
 
 

3. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok  
 
3.1. KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázat (Írásos anyag a 
jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű 
pályázat esetében a minimum támogatási igény nettó 30 millió Ft, maximum 
támogatási igény 150 millió Ft. A támogatás intenzitása 100%-os. Bízunk benne, 
hogy az áfát is tartalmazza a támogatás. Minél hamarabb be tudjuk nyújtani, annál 
nagyobb az esély a sikerre. Az önkormányzat és intézményei épületeinek 
energetikai fejlesztése valósulhat meg, ezzel kapcsolatban több mindenről kell a 
testületnek döntenie. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, azokról az ingatlanokról szól, amelyekről a 

korábbi testületi ülésen is szó volt? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, van olyan épület, intézmény, amire nem 
lehet beadni a pályázatot, mert nem tartozik a pályázati körbe. Szóba jöhet a 
Polgármesteri Hivatal, óvoda, kastély, mivel ezekben az intézményekben jelentős 
a fogyasztás, jelentős lehet a megtakarítás is. A három intézményre is be lehet 
nyújtani a pályázatot, a napelemeket el lehet azokon helyezni. Környezetbarát 
technológiával megtakarítás jelentkezhet.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, milyen összeget céloz meg a képviselő-

testület?  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, a pályázatíró cég 
kiválasztása után megvizsgálják a számlákat, remélhetőleg az augusztusi testületi 
ülésen tájékoztatni tudja a testületet.  
 
Répási János képviselő kérdezi, csak épületekre lehet pályázni, közvilágításra 
nem? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, ennek a pályázatnak a 

keretében nem lehet közvilágítás korszerűsítését megvalósítani, de vannak jelek, 
hogy közvilágításra is lehet majd pályázni. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, elő- vagy utófinanszírozású a projekt? 
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dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ezeknél a pályázatoknál lehet előleget 

lehívni, ami 30% körüli. Van szállítói finanszírozás is.  
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, ez a projekt illeszkedik az apríték kazán 
programhoz, ugyancsak megtakarítást jelent. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, az iskolában a napelem 

kivitelezésre kerül, ami jelentős megtakarítást eredményez. A bölcsődén, 
sportöltözőn és a konyhán elhelyezésre került már napkollektor. Öt apríték 
kazánnal rendelkezik az önkormányzat, segítenek a gázkiváltásban. Törekvése 
pályázatok segítségével a község intézményeit, épületeit és az egész községet 
fejleszteni, ezáltal megtakarítást elérni. A képviselő-testület mindig támogatta 
ebben, összhangban voltak törekvéseivel. 
 
Nagy László képviselő elmondja, a Kastély esetében hová lehet elhelyezni a 

napelemeket, úgy, hogy a környezete ne sérüljön? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, meg kell nézni, esztétikailag is szép 
legyen, közkedvelt hely a Kastély, és a benne működő intézmény. 
 
Répási János képviselő kérdezi, van már felmérés, hogy melyik épületekre 

nyújtja be az önkormányzat a pályázatot, van-e sorrend? Valamint villamos 
energia, hőenergia, és szigetelésre, nyílászárók cseréjére vonatkozik-e a 
pályázat? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, első a Kastély, mivel a 
konyha azon belül működik, majd az óvoda, és a Polgármesteri Hivatal. A község 
minden intézménye felújításra került, szigetelés, nyílászárók cseréje megvalósult. 
Már „csak” napelemes alternatív energiahasznosítás jöhet szóba. Az orvosi 
rendelő, régi könyvtár épülete nem tartozik a pályázati körbe. Minden megvalósult. 
Ami nem jött létre, az nem tartozott a pályázati körbe. 
 
Répási János képviselő kérdezi, van prioritás?  

 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, a BM-es pályázatnál fel kellett állítani 

prioritást. Ott is volt, ami kimaradt, a festést az önkormányzatnak kellett 
finanszírozni. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva 
a konvergencia régiókban” című konstrukció keretében pályázat benyújtásának  
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
59/2014. (VII.29.) KT Határozata 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című konstrukció keretében benyújtandó pályázat kapcsán az alábbi 
határozatokat hozza: 
 

1. Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és arra, hogy a 
pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes jogkörben eljárjon. 
 

2. Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy szerződést kössön az MD ONCO 
Szolgáltató Kft.–vel. (székhely: 4033 Debrecen, Veres Péter utca 170,) 
képviselő: Nagy Anett) a pályázatírási feladatok ellátására. 
 

3. Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges 
közbeszerzések kapcsán eljárjon a közbeszerzési tevékenység 
elvégzésre irányuló ajánlatkérési eljárás lefolytatásában, a közbeszerzési 

feladatokat ellátó szervezet kiválasztásában, a nyertes ajánlattevővel 
történő szerződés megkötésében. 

 
4. Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy pályázat benyújtásához szükséges 
Energetikai Tanulmányt elkészítő szervezetet kiválassza és a 
kiválasztott energetikussal a szerződést kössön. 
  

5. Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén a 
projektmenedzsment ellátására vonatkozó ajánlatkérési felhívás közzé 
tegye, a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezetet 
kiválassza, a nyertes ajánlattevővel történő szerződést megkösse.  
 

6. Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén a 
mérnöki feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérési felhívást 
közzétegye, a mérnöki feladatokat ellátó vállalkozást kiválassza, a 
nyertes ajánlattevővel történő szerződést megkösse. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
3.2. Borsodi Vágta 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet a hamarosan 
megrendezésre kerülő legnagyobb önkormányzati rendezvényről, a Borsodi 
Vágtáról. Elmondja, hogy a Borsodi Vágta a Nemzeti Vágta előfutama, fő 
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támogatója a Borsodi Sörgyár. Összefogás eredményeként kerül megrendezésre, 
helyi és környékbeli vállalkozók, magánszemélyek, és az önkormányzat 
közreműködésével. 2014. augusztus 9. napján, szombaton kerül megrendezésre 
10 órai kezdettel. Egész napos rendezvény, 20 órakor kezdődik az utolsó 
program. Minden korcsoportnak megfelelő programok kísérik a vágtát. Megnyitja 
Dr. Mengyi Roland, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke, aki a fővédnöke is a 
rendezvénynek. Az előfutamok fél 11-től kezdődnek, lesz női futam, kamasz 
futam, sztárfellépők, mint Csepregi Éva, Mészáros Árpád Zsolt, és 20 órától 
Danics Dóra lép fel. 
Döntő futam 16.30-tól kezdődik, 17.30-tól eredményhirdetés. Kísérőprogramok: 
bohóc, kutyabemutató, arcfestés, veterán járművek bemutatója, nosztalgia 
busszal körutat lehet tenni a községben, játszópark, huszárok, hucul ménes 
Jósvafőről, DVTK öregfiúk és a hernádnémeti öregfiúk mérkőzése, hőlégballon. 
Belépő árak: felnőtt 1000,- Ft, gyermek 500,- Ft, hernádnémeti lakosoknak 500,- 
Ft a belépő lakcímkártya felmutatásával. Interneten további információk 
elérhetőek. Az Észak-Magyarországban már cikk is megjelent és még fog 
megjelenni. Tavaly 3 ezer fő látogatott ki a Borsodi Vágta Hernádnémeti 
előfutamára, idén 4-5 ezer főt várunk.  
 
 
3.3. Közérdekű információk 

 
Lipták Zoltán képviselő két eseményről szeretne beszámolni. XIII. alkalommal 

megrendezésre került községünkben a Dalostalálkozó, amelyen a Naplemente 
Népdalkör 25. évfordulóját is megünnepelték. Polgármester úr nevében 
köszöntötte a népdalköröket. Sikeres, eredményes éveket kíván a Naplemente 
Népdalkör munkájához! 
A másik esemény a három hetes nyári tábor, ami sikeresen lezajlott. A 
szervezőket, közreműködőket dicséret illeti, a programok a gyerekek fejlődését 
szolgálták. Több programot szerveztek, nevezetességeket megtekintették, 
uszodában megtanulhattak úszni a gyerekek. Köszöni valamennyi dolgozó 
közreműködését, jó munkát kíván nekik! 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, értesült ő is, hogy jól sikerült a 
Dalostalálkozó, a szereplők is jól érezték magukat. Következő rendezvény 
augusztus 19.-én tartandó Nemzeti Ünnep, 18 órától a Polgármesteri Hivatal 
udvarán kerül megrendezésre. Majd augusztus 23.-án lecsófőző verseny lesz, 
tavaly is megrendezésre került, sikeres volt. Szeptemberben egészségnap is lesz 
egész napos programokkal, szeptember 20.-án szüreti felvonulás. Szeptember 19-
21. között Nemzeti Vágta Budapesten, amelyen az előfutamok győztese és a 
rendező részt vehet. Szeptember 26.-án az idősek estje zárja a ciklus 
rendezvényeit. 
 
Répási János képviselő elmondja, szólt már az elhanyagolt porták miatt, kéri 
jegyző urat, kerüljenek felszólításra az ingatlan tulajdonosok. Más települések 
lakói megfordulnak községünkben, jön a Borsodi Vágta is, szép környezet fogadja 
őket. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, jegyző úr megtette a szükséges 

intézkedéseket, a búcsúra a porták nagy részét kitakarították. Előfordul, hogy 
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kimaradt néhány ingatlan, intézkedik jegyző úr. Más kérdés, hogy a tulajdonosok 
mikor tesznek eleget a felszólításnak.  
 
Nagy László képviselő kéri, a Telenor cég is kerüljön felszólításra, nagyon gazos 
a torony környezete.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, telefonon jelezte a problémát a 

vállalkozónak, nem jöttek el.  
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 

a részvételt és 16 óra 37 perckor az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt        Dr. Szabó Zoltán 
  polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
 Répási János                       Farkas Zoltán 
   hitelesítő                    hitelesítő 


