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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 

16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalvai Polgármesteri 

Hivatal tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. 

 

Jelen lévő önkormányzati képviselők: 

                               Márok Csaba  polgármester 

 Bán Balázs képviselő 

 Cseke Ottó alpolgármester                                 

 Dr. Baranyai Mariann képviselő  

 Sóki László képviselő 

                                    

Napirendhez meghívottak.  

Simon Lajos  MEDOSZ SE elnök 

Kaltenecker Miklós  elnök 

Juhász Sándor  honlap-karbantartó 

Dobrádi Istvánné  műszaki előadó 

Borosné Sógorka Auguszta  igazgatási osztályvezető 

 

Jelen lévő tanácskozási joggal meghívottak: 

                              Borbély Anikó                       jegyző 

                              Pénzesné Szilva Györgyi      Tündérkert Óvoda intézményvezetője 

                              Jaksics Erzsébet                    Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola  

                                          Előkészítő Szakiskola és Alapfokú Művészeti     

                                           Iskola                    

                              Tóth Andrea                          Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti  

                              Intézmény vezető-helyettese 

 Ijjas Gizella                          művelődésszervező 

   

Jelen vannak továbbá: Feketéné Hevesi Andrea   jegyzőkönyvezető 

          

Márok Csaba polgármester köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a képviselő- 

testület 5 fővel határozatképes. Tájékoztat arról, hogy Molnárné Troppert Mária és Masinka 

Csabáné képviselők igazoltan vannak távol. Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 

3. napirendi pont az előadó betegsége miatt a soron következő testületi ülésen kerüljön 

megtárgyalásra, az 5. napirendi pont kerüljön kiegészítésre a települési szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó rendelettervezet megtárgyalása végett. Javasolja 

a módosított napirend elfogadását az alábbiak szerint:   

 

Napirend: 

 

1.) Beszámoló a Mezősport Kft. 2013. évi tevékenységéről és a sport 

támogatásáról  

                     Előadó: Cseke Ottó MEDOSZ SE elnöke  

             Simon Lajos a Mezősport Kft. ügyvezető igazgatója 

 

2.) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről 

       Előadó: Kaltenecker Miklós elnök 
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3.) Beszámoló a Mezőfalva honlap-üzemeltetéséről 

                     Előadó: Juhász Sándor honlap-karbantartó          

 

4.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  és 

a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó 

önkormányzati rendeletekre 

Előadó: Dobrádi Istvánné műszaki előadó      

 

5.) Javaslat a civil szervezetek pályázati kiírására 

Előadó: Márok Csaba polgármester 

 

6.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: Borbély Anikó jegyző 

             

               Egyebek, bejelentések 

 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 

Igen szavazat: 5 db 

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

24/2014. (II.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 26-i testületi 

ülés napirendjére tett ajánlást az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Napirend: 

 

1.) Beszámoló a Mezősport Kft. 2013. évi tevékenységéről és a sport 

támogatásáról  

                     Előadó: Cseke Ottó MEDOSZ SE elnöke  

             Simon Lajos a Mezősport Kft. ügyvezető igazgatója 

 

2.) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről 

       Előadó: Kaltenecker Miklós elnök 

 

3.) Beszámoló a Mezőfalva honlap-üzemeltetéséről 

                     Előadó: Juhász Sándor honlap-karbantartó          

 

4.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó 

önkormányzati rendeletekre 

Előadó: Dobrádi Istvánné műszaki előadó      

 

5.) Javaslat a civil szervezetek pályázati kiírására 

Előadó: Márok Csaba polgármester 
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6.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: Borbély Anikó jegyző 

 

                           Egyebek, bejelentések 

 

Felelős: Márok Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tárgyalt napirend:  
 

1.)Napirend: Beszámoló a Mezősport Kft. 2013. évi tevékenységéről és a sport 

támogatásáról  

 

Márok Csaba polgármester köszönti Simon Lajost a Mezősport Kft. ügyvezető igazgatóját, 

és felkéri, hogy mondja el szóbeli tájékoztatását. 

 

Simon Lajos Mezősport Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy a Mezősport Kft. 12 éve 

működő gazdasági társaság, mely időszak alatt voltak fellendülések és stagnálások is. Fő 

tevékenysége a sporttevékenység szervezése illetve az ehhez kapcsolódó alapfeladatok 

ellátása, futballpálya és öltőzők biztosítása. A Medosz Se szerződést kötött a Dunaújvárosi 

Főiskola Sportegyesületének Futsal szakosztályával, melyhez a Mezősport Kft. is 

csatlakozott. A Futsal csapatából már igazoltak is át a mezőfalvi csapathoz, tulajdonképpen a 

korábbi elképzelés is ez volt, a csapatok összefésülése, egyik a másikból történő építkezése. A 

Futsal vonatkozásában rájátszással indul a csapat, ami azt jelenti, hogy ha sikeresen lépnek 

tovább, akkor a jövő évben Megye I-ben lesznek, ha nem akkor az Megye 2-ben maradnak és 

továbbdolgoznak. Az elkövetkezendő időszak feladata lesz - mely még alaposabb átgondolást 

igényel - a Mezősport Kft-t nonprofit szervezetté alakítása, ahol a támogatások szabadabban 

és nyíltabban közlekedhetnek. 2013. szeptember 1-től a Mezősport Kft. üzemelteti a 

Sportbüfét, igyekeztek korrekt módon és tisztességesen lezárni az ügyet a korábbi bérlővel.  

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a társasági adóhoz az önrész 

biztosításával nyújt segítséget. Az épület - mely az Önkormányzat és a Mezősport Kft. közös 

tulajdonát képezi - felújítása a tél folyamán megtörtént. A jó együttműködés megnyilvánul a 

fejlesztésekben is.  

 

Simon Lajos Mezősport Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy a nemrégiben leadott 

pályázat további fejlesztéseket tesz lehetővé a sport területén. A pályázat nyertessége esetén 

az épület fölé egy manzárdszintet és egyéb, a sportolók számára szükséges helyiségek 

kialakítását tervezik, de a TAO megítélése után ez a jövő év feladat lesz.  

 

Márok Csaba polgármester megadja a lehetőséget MEDOSZ SE elnöknek Cseke Ottónak 

az írásos előterjesztés kiegészítéséhez. 

 

Cseke Ottó MEDOSZ SE elnöke írásbeli előterjesztéséhez kiegészítést nem kíván tenni, várja 

a kérdéseket. 

 

Márok Csaba polgármester örömteli, hogy ebbe a sportba tömörülő gyermekek száma 150 

fő. Nagyon fontosnak tartja, hogy a gyermekek minél többet mozogjanak, ne csak a 

számítógép előtt üljenek egész nap. 
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Cseke Ottó MEDOSZ SE elnöke a női kézilabda szakosztály kapcsán elmondja, hogy a 

tornaterem jelenleg nem hitelesíthető, mert 4 méterrel rövidebb a megengedettnél. A 

szabványméret 15x30 méter lehet, a tornaterem hossza pedig csak 26 méter.  

 

Simon Lajos Mezősport Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy célszerű lenne a 

településen lévő sporttevékenységeket a Medosz SE szakosztályaként működtetni.  

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a Bozsik Program miért került el, Pálhalmával 

miért nem sikerült felvenni a versenyt? 

 

Cseke Ottó MEDOSZ SE elnöke elmondja, hogy Pálhalmával szakosztályunk anyagi és 

kapcsolati rendszere sem tudja felvenni a verseny, ezért feleslegesnek gondolja a versengést. 

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a Futsal Dunaújvárossal van fúzióban? 

 

Simon Lajos Mezősport Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy a Dunaújvárosi Főiskola 

Sportkör és a Mezősport Kft. Sportkör indították és hozták létre a Futsal szakosztályt, a csapat 

teljes neve Dunaújváros Green Pet FC. Ez egy meglévő csapat újjáélesztése volt.  

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a 10. hely a nagycsapatnál realitás-e? Új 

játékosok vannak-e? 

 

Cseke Ottó MEDOSZ SE elnöke véleménye szerint ez egy jó hely, minimális különbségek 

vannak pontszámokat tekintve, de figyelembe kell venni azt, hogy erős bajnokságok vannak 

és sok a jó focista is. Az átcsoportosítások révén sokan Megye III-ba kerültek át, a nagy 

egyesületek pedig inkább külföldről hoznak játékosokat.  
 

Simon Lajos Mezősport Kft. ügyvezető igazgatója véleménye, hogy költségvetésükkel és 

anyagi hátterükkel nagyon jónak számít a 10. hely. Alapul lehet venni azt is, hogy például 

Iváncsa milyen hatalmas költségvetéssel rendelkezik, azzal viszont nem lehet versenyezni. Az 

viszont jó, hogy csak 3 ponttal van hátrányban a csapat. A cél, hogy jó meccseket lássunk, jó 

csapatok jöjjenek Mezőfalvára, ez pedig a 10. hellyel is biztosítva van.   

 

Cseke Ottó MEDOSZ SE elnöke elmondja, hogy jelenleg is vannak nagyszerű játékosok és 

két új játékost is igazoltak. 
 

Simon Lajos Mezősport Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy a következő időszakot 

tekintve további három játékossal tárgyalnak. Itt van jelentősége a Futsalnak és a 

nagypályának, hiszen aki MB1-es szinten fog futballozni, az mellette másodigazolással a 

nagypályán is focizhat. Ragaszkodik ahhoz, hogy a Futsal és a nagypálya egy kézben 

maradjon annak érdekében, hogy a játékosokat ne kelljen horibilis pénzekért keresni. Bízik 

abban, hogy mindez kizárólag a mezőfalvi labdarúgás színvonalát képes lesz majd emelni. 

 

Cseke Ottó MEDOSZ SE elnöke elmondja, hogy a mezőfalvi fiatalokkal próbálják 

megismertetni a Futsalt, mely egy nagyon pörgős labdajáték. Sok ügyes srác van a mezőfalvi 

csapatban, akiket megpróbálnak bekapcsolódtatni a Futsalba. Az utánpótlást fokozatosan fel 

lehetne építeni így is.  

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy az IFI visszaesésének az edző az oka? 
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Cseke Ottó MEDOSZ SE elnöke elmondja, hogy a visszaesés nem az edző miatt van, 

inkább a generációváltásban látja a nehézségeket. 6 fő kiöregedett az IFI-ből, feljöttek a 

felnőtt csapatba, helyükre jóval fiatalabbak léptek, ezért kell idő ahhoz, hogy a két korosztály, 

gyakorlatilag a 14 és 18 évesek összecsiszolódjanak. A szakmai munkához meg van a 

képzettségük és a lelkesedésük is.  

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy az IFI-ből sok olyan fiatal került ki, akik a 

csapat húzóereje, meghatározó személyei voltak. Az edzőt elismerik és szeretik. További 

kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon. 

 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 

Igen szavazat: 5 db 

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

25/2014. (II.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a (továbbiakban: képviselő-

testület) a Mezősport Kft. 2013. évi tevékenységéről és a sport támogatásáról szóló 

beszámolót elfogadja.    

 

Felelős: Márok Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.)Napirend: Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről 

 

Márok Csaba polgármester megadja a lehetőséget az Önkéntes Tűzöltő Egyesület 

elnökének Kaltenecker Miklósnak az írásos előterjesztés kiegészítéséhez. 

 

Kaltenecker Miklós elnök kiegészíti azzal, hogy az idei évi terveik között szerepel az I. 

Világháború 100. évfordulója alkalmából az I. Világháborús emlékmű felújítása. Ezt a 

pályázatot egész évben be lehet adni, előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás 

5.000.000 Ft-ig. Pályázati feltétel az Önkormányzat hozzájárulása. Ezt a pályázatot 

önkormányzati és civil összefogással lehetne megpályázni. Amennyiben a pályázat nem nyer, 

úgy virágosítást, festést, száraz tisztítást gondoltak. 

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy ugyanezen pályázat kapcsán Vas János és 

Rohonczi István már megkereste a szobor javításának lehetőségével valamint konkrét 

árajánlatot is adott. A pályázat kapcsán Kiss Attila mezőfalvi lakos is megkereste ugyanezzel 

a pályázati kiírással kapcsolatban. Varga László nyugalmazott polgármester az évforduló 

alkalmából a II. Világháború áldozatainak emlékére állított emlékmű fa lapjainak felújítását 

ajánlotta fel, a fába újravésné a betűket, állagmegóvó munkálatokat végezne.  

 

Kaltenecker Miklós elnök javasolja, hogy egy civil fórum keretében legyen továbbgondolva 

a pályázat.  

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a tűzcsapokra lesz-e megoldás ebben az évben? 
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Kaltenecker Miklós elnök elmondja, hogy a tűzcsapokat csinálni nem tudnak, ők csak 

ellenőrizni tudják meglétüket. Viszonylag kevés új tűzcsapot fedeztek fel, azok inkább 

eltűnőben vannak.  

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a szolgáltató felmérést végzett a tűzcsapok 

állapotáról, erről rendelkezésre áll egy felmérési jegyzőkönyv. Kérte a szolgáltatót, hogy az 

elkövetkezendő időszakban a felújítás munkák hegyeződjenek ki a tűzcsapok létesítésére. 

Alapvető probléma az, hogy a tűzcsapok alján elhelyezkedő gumitömítés tönkremegy, ez 

pedig nyomáscsökkenést okoz. Jelenleg föld feletti tűzcsapot lehet csak kiépíteni.  

     

Kaltenecker Miklós elnök elmondja, hogy a Bem utcai tűzesetnél is az volt a probléma, 

hogy a tűzcsaptérképen a háztól 20 méterre kellett volna lenni tűzcsapnak, de mivel nem volt, 

ezért az utca elejéről kellett szerelni, ez pedig időbe tellett. 

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a tűzoltó autó beszerzéséről miért késtek le? 

 

Kaltenecker Miklós elnök elmondja, hogy ez egy egyszeri lehetőség volt, egy úgynevezett 

ID portálon találtak rá. Algéria rendelt egy német kereskedőtől tűzoltó autót, amiért nem 

jelentkeztek, a kereskedő pedig meg akart szabadulni tőle és 2100 Euróért árulta. Ezeknek a 

honlapoknak az a fő tulajdonsága, hogy záros határidőn belül le kell ütni. Azonnal elkezdték  

a gyűjtést, megmozdult szinte minden civil szervezet, vállalkozások, magánemberek. 

Szerencsére felajánlások is szép számban érkeztek, egy hét múlva összejött a szükséges 

pénzösszeg, ekkorra viszont a kereskedőtől azt a választ kapták, hogy két nappal előtte már 

elvitték az autót. Hasonló korú gépkocsi ára 5-6 ezer Euró. A PIMASZ Motoros és 

Hagyományőrző Egyesület gyűjtést szervez, a Mezőfalvi Zrt. 100.000,- összegű támogatást 

nyújtott. Ezeket a pénzeket elkülönítve kezelik, hiszen céljuk maradt továbbra is egy 

tűzoltóautó beszerzése. 

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy az utófinanszírozott költségvetést megkapják-e 

valamikor? Az adó 1%-ának elvesztése hogy történhetett? 

 

Kaltenecker Miklós elnök elmondja, hogy a márciusi üzemanyag térítést még nem kapták 

meg, a dunai térítést pedig egy pályázatba építették bele. Az adó 1%-a kapcsán elmondja, 

hogy az APEH úgy küldte ki a leveleket, hogy nem volt tájékoztatás arról, hogy külön 

nyilatkozni kell az 1% igényléséről. Valószínűleg hibáztak, elkeveredett az adatlap és 

felszólítás sem érkezett. A pótlásra adott 30 nap pedig jogvesztő volt.  

 

Márok Csaba polgármester megköszöni az Önkéntes Tűzoltók 2013. évben végzett 

munkáját, nagyon hasznos és tevékeny csapat, sokat tesznek a településért. Bízik abban, hogy 

egy megfelelő autó beszerzése is sikerülni fog. További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, 

hogy aki a tájékoztatót elfogadja, szavazzon. 

 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 

Igen szavazat: 5 db 

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

26/2014. (II.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a (továbbiakban: képviselő-

testület) az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.    

 

Felelős: Márok Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.)Napirend: Beszámoló a Mezőfalva honlap-üzemeltetéséről 

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a mezőfalvi honlap a felkerülő anyagok 

tekintetében informatív és naprakész. Juhász Sándor feladata konkrétan a részére átküldött 

anyagok felhelyezése. Felkéri Juhász Sándor honlap-karbantartót, mondja el szóbeli 

tájékoztatását. 

 

Juhász Sándor honlap-karbantartó elmondja, hogy 2012. év végén vette át a feladatot. 

Kezdetben azzal a problémával küzdött, hogy nem kapott anyagot időben, nem volt címe, 

nem tudta helyileg hova kerüljön fel az információ. A legtöbb anyagot a Polgármesteri 

Hivataltól kapja most is, attól kevesebbet pedig az Intézményektől. Óriási a változás, a tavalyi 

év második felétől pedig már nagyon kevés probléma adódott, szinte zökkenőmentes a 

munka. Feladata az, hogy a megkapott anyagot a lehető leggyorsabban felhelyezze az oldalra. 

Szeretne kitérni a képviselő-testület számára készült programra is, mert képviselők részéről 

volt egy olyan jelzés, hogy régebbi anyag is rendelkezésre álljon folyamatosan, ennek 

érdekében a felületen létrehoztak egy ARCHIV mappát, ahova áthelyezésre kerülnek a 

korábbi ülés anyagai, a megjelenő felületen pedig mindig csak az adott ülés anyaga lesz 

látható. Változás még, hogy a feltöltött anyag végén szerepel a feltöltés dátuma is, reméli, 

hogy egy korábbi anyag visszakeresésnél ez is segítséget adhat. Az év végén probléma 

adódott abból, hogy a szolgáltató költöztette a honlapot. Ezt külső szemlélő nem biztos, hogy 

észrevette, legfeljebb, hogy nem kerültek fel anyagok időben. Sok idő kellett ennek 

helyreállításához, de már működőképes. 

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat dolgozói a jelzett problémára 

azonnal reagálnak, így ezek azonnal rendeződni tudnak. A rendeletek rész is folyamatosan 

rendezés alatt áll, fontosnak tartja, hogy a lakosság folyamatosan tájékozódni tudjon erről is.   

 

Bán Balázs képviselő elmondja, hogy valóban ahonnan elindult a dolog ahhoz képest üdítő a 

változás és informatív. A szerkesztő személyét azonban hiányolja, mert ömlesztve kerülnek 

fel az anyagok. Továbbra is hiányzik a tudósító jelenléte, az, hogy valaki személyesen jelen 

legyen az eseményeken, esetleg fotókkall színesíti a megjelenő cikkeket. Megítélése szerint 

informatív, hiszen képviselő révén is innét tud meg sok mindent, például az áramszünetet, 

kéményseprő információt, lakossági adatgyűjtést. Másodlagosnak tűnő információk is vannak, 

melyeket érdemes lenne megszűrni. Véleménye szerint nem túl felhasználóbarát pdf fájlok 

kerülnek feltöltésre. 

 

Juhász Sándor honlap-karbantartó véleménye szerint bármilyen számítógép vagy 

okostelefon elő tud hívni egy pdf formátumú fájlt. Helytakarékosság miatt alkalmazza ezt, 

hiszen egy word dokumentum jóval nagyobb helyet foglal el. Azért is ragaszkodik inkább egy 

pdf-hez mert egy zárt dokumentum, nem lehet beleírni, a word viszont szerkeszthető, 

kellemetlenségek is adódhatnak belőle. A honlapot pályázatos úton nyerte az Önkormányzat, 
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ezért nem egyszerű benne változtatásokat végrehajtani. Ez egy régi verzió, munkára bírni is 

nehéz, ettől már újabb verziókat használnak. Egy esetleges újraköltöztetésnél lehet, hogy már 

el sem indul. Elég kötött a felületen történő mozgás, de amennyire lehet, kihasználja. A 

honlap szerkesztése tekintetében arra vállaltak kötelezettséget, hogy a beérkező anyagokat 

teszik fel, de próbálják a szerkesztés részt is valamelyest karbantartani. Amit a Képviselő Úr 

hiányol, arra nem vállaltak kötelezettséget.  

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy az áramszünet felkerül ugyan a honlapra, de 

igazából az EON kötelessége értesíteni a lakosságot. Úgy gondolja, hogy azt a funkcióját, 

amit egy önkormányzati honlapnak el kell látnia, azt megteszi. Többször használja a honlapot 

és könnyedén megtalálja a keresett információkat. Olyan személyt, aki újságíróként tudósítást 

csinálna, nem gondolja, hogy könnyű lenne találni, illetve megfizetni egy ilyen szakembert.  

 

Juhász Sándor honlap-karbantartó elmondja, hogy belátható időn belül valamit kell 

változtatni a honlapon, várható, hogy esetleg a következő frissítés vagy verzióváltás esetén 

gond lesz. Várja a honlappal kapcsolatos segítő javaslatokat.   

 

Sóki László képviselő köszöni Juhász Sándor segítőkészségét és ezt a fajta hozzáállást, mert 

számára ezekkel a módosításokkal sokkal könnyebben kezelhető a felület.  

 

Márok Csaba polgármester további kérdés nem lévén kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, 

szavazzon. 

 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 

Igen szavazat: 5 db 

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

27/2014. (II.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a (továbbiakban: képviselő-

testület) a Mezőfalva honlap-üzemeltetésről szóló beszámolót elfogadja.    

 

Felelős: Márok Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.)Napirend: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

és a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati 

rendeletekre 

 

Márok Csaba polgármester megköszöni az előterjesztők munkáját és megadja a lehetőséget 

az írásos előterjesztés kiegészítéséhez. 

 

Borbély Anikó jegyző a „nem közművel összegyűjtött” rendelettervezetet kiegészíti azzal, 

hogy a 3. oldalán a 8.§ (1) bekezdésben és a 9.§. (1) bekezdésben az utolsó mondatban a 

jegyző után beszúrásra kerül „vagy a járási hivatal” szövegrész, ugyanis erre az igazolásra 

kettős hatáskör van. 
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Márok Csaba polgármester elmondja, hogy Bognár József vállalkozóval egyeztetett, és ez 

év végéig tudja vállalni a szolgáltatás biztosítását. Elmondása szerint a csatorna elkészültével 

a lakosok rákötnek a rendszerre, így a vállalkozónak annyira minimalizálódik a munkája, 

hogy nem éri meg a vállalkozást és az autót fenntartani.   

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy ki fogja értesíteni a lakosságot a 

közszolgáltatásról? Honnét lehet megtudni, hogy ki az, aki használja a szolgáltatást és ki az, 

aki nem? 

 

Borbély Anikó jegyző elmondja, hogy a szolgáltató hirdetmény, plakátolás útján tud eleget 

tenni a feladatnak, esetleg az önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztatható a lakosság. A 

vállalkozó havonta adja le a számlák másolatát a hivatalhoz, ebből lehet tudni, hogy ki veszi 

igénybe. 

 

Márok Csaba polgármester véleménye szerint erre a kiépített csatornahálózat adhat 

megoldást. Amennyiben a csatornahálózatra nem köt rá a lakó, talajterhelési díjat köteles 

fizetni arról a mennyiségről, amit számlával nem tud igazolni.  

 

Borbély Anikó jegyző elmondja, hogy a vonatkozó jogszabály érelmében az ingatlan 

tulajdonosa az üzembe helyezéstől számított 1 éven belül köteles az ingatlant bekötni a 

rendszerbe, ha az műszakilag rendelkezésre áll. Mentesülhet akkor, ha hatályos vízjogi 

üzemeltetési engedélye van saját szennyvízkezelőre. Ha az ingatlantulajdonos nem teljesíti a 

kötelezettségét, a Járási Hivatal kötelezi az ingatlant beköttetésre.   

  

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 

rendelettervezettel – a jegyző által tett kiegészítéssel együtt - egyetért, név szerint szavazzon.  

 

Névszerinti szavazás eredménye:  

Bán Balázs   képviselő  igen 

Cseke Ottó  alpolgármester    igen 

Dr. Baranyai Mariann           képviselő            igen 

Sóki László   képviselő igen 

Márok Csaba                        polgármester       igen  

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 4/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete 

 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályozásáról 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezető a szilárd hulladékra vonatkozó 

rendelettervezetet kiegészíti azzal, hogy a rendelettervezet készítésekor figyelembe vették a 

jelenleg működő, kiépült rendszert. A vonatkozó jogszabály lehetőséget ad a szüneteltetés 
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esetére, ezért az üresen álló lakóházas ingatlanoknál a közszolgáltatás szüneteltetését 

gondolják jó lehetőségnek, ugyanis a nem lakott ingatlanoknál az a gyakorlat, hogy 

visszaadják az edényt, mert ott nem keletkezik hulladék.  

 

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a települési 

szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelettervezettel egyetért, név szerint 

szavazzon.  

 

Névszerinti szavazás eredménye:  

Bán Balázs   képviselő  igen 

Cseke Ottó  alpolgármester    igen 

Dr. Baranyai Mariann           képviselő            igen 

Sóki László   képviselő igen 

Márok Csaba                        polgármester       igen  

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete 

 a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról  

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

5.) Napirend: Javaslat a civil szervezetek pályázati kiírására 

 

Márok Csaba polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázatok beérkezési 

határideje: 2014. március 17., ezt követően a testület a március 26-i ülésén tárgyalja a 

beérkezett pályázatokat. 

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a pályázat mikor kerül kiküldésre a civil 

szervezetek részére? 

 

Borbély Anikó jegyző elmondja, hogy a holnapi napon egy határozati kivonat formájában 

megkapják a civil szervezetek. 

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek már le is 

adták a pályázatukat. További kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslatot 

elfogadja, szavazzon. 

 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 

Igen szavazat: 5 db 

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

28/2014. (II.26.) számú képviselő-testületi határozata 
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Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődésről 

szóló 3/2009. (III.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 12. § (1) bekezdése 

értelmében  „elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy 

dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladtok 

megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a 

kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, 

illetve szabadidejének hasznos eltöltése érdekében”.  

 

A Képviselő-testület a fentiekkel összhangban pályázati felhívást tesz közzé az 

önszerveződő közösségek és civil szervezetek anyagi támogatásának céljából. 

 

Az R. 12. § (3) bekezdése értelmében a pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó nevét, székhelyét, pályázó szervezet vezetőjének nevét, 

b) a pályázott összeg felhasználásának tervét, 

c) tájékoztatást a pályázó működésére rendelkezésre álló egyéb forrásokról, pályázati 

lehetőségekről, 

d) beszámolót az előző évben kapott támogatás felhasználásáról és a szervezet 

működéséről, tevékenységéről.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 17. 

 

A pályázat benyújtásának helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal írásban, vagy 

                                                     titkarsag.mph@invitel.hu elektronikus levélben 

 

A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület a 2014. március 26-i képviselő-testületi ülésén 

dönt.  

 

A Képviselő-testület egyúttal tájékoztatja az önszerveződő közösségeket és  civil 

szervezeteket arról, hogy a Képviselő-testület 2014. március 26-án 16.00 órai kezdettel 

megtartott testületi ülésének 2. napirendi pontja „Tájékoztató a mezőfalvi civil 

szervezetek és szerveződések tevékenységéről”. A napirend előadói a civil szervezetek 

vezetői. Ennek keretében az írásban leadott pályázati anyag bemutatására is sor kerülhet.     

 

Felelős: Márok Csaba polgármester  

Határidő: 2014. február 28. 

 

6.)Napirend: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 

 

Márok Csaba polgármester megadja a lehetőséget Borbély Anikó jegyzőnek az írásos 

előterjesztés kiegészítéséhez. 

 

Borbély Anikó jegyző elmondja, hogy a választási eljárásról szóló törvény egyértelműen 

kimondja, hogy a helyi választási bizottság tagjai és póttagjai személyére a helyi választási 

iroda vezetője tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület fogad el. A döntést a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni.    

 

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 

javaslatot elfogadja, szavazzon. 

 

mailto:titkarsag.mph@invitel.hu
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A szavazáskor jelen van: 5 fő 

Igen szavazat: 5 db 

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

29/2014. (II.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23., 24. és 25. §-ai alapján a jegyző 

indítványára a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket 

választja meg:  

 

1. Szavazókör: Mezőfalva, József nádor u. 13. (Általános Iskola) 

   

Váradi Sándor József 

Szabó István Miklósné 

Nagy Margit 

 

Póttagok: Zsákovics Istvánné 

               Kiss Annamária 

               Kiss Nóra Kinga   

 

2. Szavazókör: Mezőfalva, Kinizsi u. 38. (Művelődési Ház)  

 

Balláné Spitz Mariann 

Nagyné Garai Olga 

Ijjas Gizella  

 

Póttagok: Vámosiné Hevér Bernadett 

               Antalné Molnár Andrea 

               Molnár Izabella 

 

3. Szavazókör: Mezőfalva, Kinizsi u. 44. (Polgármesteri Hivatal) 

 

Ollmann Judit Katalin 

Erdeiné Táncos Margit Katalin 

Kiss Lászlóné 

 

Póttagok: Édlné Belusák Zsuzsanna 

               Begán-Kondor Gabriella 

               Puskásné Antal Tímea 

 

4. Szavazókör: Mezőfalva, József nádor u. 13. (Általános Iskola) 

 

Szabóné Kovács Erika 

Korompai Tamás Györgyné 

Farkas Imre 
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Póttagok: Zsákovicsné Kovács Katalin 

             Nagy Dóra 

             Horváth Lászlóné 

 

Nemzetiségi Önkormányzat Szavazóköre: Mezőfalva, József nádor u. 13. (Általános Iskola) 

 

Gróf Ilona 

Sivák Zita Mária 

Papp Imre Lászlóné 

Német Ferencné 

Bartusné Troppert Csilla  

 

Póttagok: Feke Judit 

              Farkas Imréné 

                 

Felelős: Borbély Anikó jegyző 

Határidő: folyamatos   

 

 Egyebek 

 

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy február 25-én kedden temetőrendelettel 

kapcsolatos egyeztetés volt, ahova a temetőben szolgáltatást végző helyi vállalkozók, a 

temetőgondnok és Kristofory Valter plébános Úr volt hivatalos. Lényege az egyeztetésnek az 

volt, hogy egyértelmű legyen mindenki számára a fizetendő díj mértéke, és hogy kinek kell a 

pénzt kifizetni. A vitatott kérdés a ravatalozó kulcsa tekintetében volt. Javaslata az volt, hogy 

a temetőben legtöbbet dolgozó Feth János temetkezési vállalkozó és Turcsán Kft, mint 

üzemeltető kaphasson kulcsot. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkire egyforma 

szabályok vonatkoznak, minden vállalkozónak a működéshez szükséges iratainak rendbe kell 

lennie, valamint, hogy a temetőben nem lehet fát kivágni. A vállalkozók elmondása szerint a 

Mezőfalván megállapított díjak jóval kedvezőbbek, mint a környező településeken. Fontosnak 

tartja, hogy folyamatosan kommunikáljanak egymással és kérte azt, hogy a veszekedések 

szűnjenek meg. Bízik abban, hogy a megbeszélés elérte a célját. 

 

Sóki László képviselő elmondja, hogy állandó problémaként felmerül a mellékhelyiség 

nyitva tartása. Turcsán Úr azzal kereste meg, hogy a ravatalozóból elmegy a fűtés, a 

veszteséget meg kellene szüntetni annak, aki erre illetékes. 

 

Márok Csaba polgármester köszöni a jelzést. Tájékoztat arról, hogy a téli közfoglalkoztatás 

keretében a Művelődési Házban április végéig 26 fő tanul. Március 1. napjától további 16 fő 

felvételére lesz lehetőség, mivel ez még a téli közfoglalkoztatás terhére megy, ezért 

ároklapátolós csapatra gondolt, de van feladat az aprítékolásnál és az árkok rendbetételénél. 

Áprilisban 26 fővel még megnő a létszám, rengeteg ember lesz, a munkacsapatoknak kell 

vezető, nem lesz egyszerű ezt megoldani.  

 

A csatorna-beruházással kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a hétfői napon 

már indul az átadás-átvétel. A selyemmajori átemelőnél a gép eltépte a gázcsövet, melyből 

némi probléma adódott. Az az átemelő rendkívül jelentős szakasz, mert a falu oda lejt, oda 

folyik össze a szennyvízmennyiség jelentős része. A lakossági rákötésnek három feltétele van, 

az önkormányzat értesítése, a VKT felé az időarányos befizetési kötelezettség teljesítése, 
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valamint a rákötés után formanyomtatványon a vízóra állása bejelentése, mert attól az 

óraállástól fog az ingatlantulajdonos csatornadíjat fizetni. Várhatóan március közepétől 

elindulhatnak a rákötések. A mérnök tájékoztatása szerint készültségi fokok alapján a négy 

településből Mezőfalván és Baracson lesz első körben átadás, második körben pedig 

Nagyvenyimen és Kisapostagon.  

 

Cseke Ottó alpolgármester távozott az ülésteremből. 

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy Kiss Attila mezőfalvi lakostól előterjesztés 

érkezett az I. Világháborús emlékmű felújítására kiírt pályázati lehetőségről. Két pályázatot 

írtak ki, az egyik a szobor felújítására, a másik pedig az emlékév kulturális programjának 

megvalósítására vonatkozik. Árajánlatot kapott Rohonczi Istvánéktól, akik arról tájékoztatták, 

hogy a megvizsgált emlékmű felújítását először a posztamens helyreállításával kezdenék, 

mely áll a műkő részek teljes letisztításából. A márványtáblák tisztítása nem megoldható, 

ezért a négy táblát gránit táblára cserélnék. Az alapot tisztítás után beállítják és kijavítják. A 

második lépésben a bronz szobor felújítására kerülne sor, a bronz részek teljes letisztításával, 

a keletkezett lyukas részeket kivágják olyan méretben, hogy az új részek „egészséges” (a 

lyukak környezete korrodált, elvékonyodott) régi anyaghoz hegeszthető legyen. Azokon a 

részeken (mellkas, fej, stb.), ahol a lyukak nagy felületen vannak, teljes egységeket kell 

kivágni, azt rekonstruálni, majd újraönteni. A „foltokat” ill. részöntvényeket hegesztés után a 

régi anyaggal össze kell dolgozni, cizellálni. Fenti munkákat a helyszínen, állványzatról 

végeznék el. Az emlékmű teljes felújításának költségét 3.937.000 Ft+áfa összegért vállalnák. 

A pályázat beadásához előzetes restaurátori szakvélemény szükséges, melynek beszerzését 

vállalták.  

 

Kiss Attila mezőfalvi lakos elmondja, hogy nem ismeri az ajánlattevőt, de fenntartással van 

az imént elhangzottakkal kapcsolatban. Véleménye szerint egy szobor készítése és egy régi 

szobor restaurálása más tudást igényel. Néhány évvel ezelőtt megkereste Kocsis Balázs 

restaurátort, aki világosan elmondta, hogy a szobrot le kell emelni a helyéről és műhelybe kell 

vinni. Az csak egy dolog, hogy kívül meg van tisztítva, de mivel ez a szobor egy üreges test, 

ezért belül is el kell végezni a szükséges munkálatokat annak érdekében, hogy megfelelően 

konzerválva legye és hosszú évekig megmaradhasson. Kéri, hogy legyenek tekintettel a 

szakember kiválasztásakor ezekre a szempontokra, inkább kérjünk árajánlatot több 

szakembertől is. Ez a pályázat lehetőséget ad arra, hogy a I. Világháborúban elhunytak 

emlékét méltóképpen megőrizzük. A második pályázat lehetőséget ad az emlékév kulturális 

programjainak színvonalas megtartásához, a diákok ismeretének bővítéséhez. Önrész nincs 

meghatározva, de amennyiben rendelkezésre áll a nyerési esélyt növeli. A pályázatot egész 

évben be lehet nyújtani, kéri, hogy mielőbb döntsön a testület, hiszen a rendelkezésre álló 

keret folyamatosan fogy. 

 

Cseke Ottó alpolgármester visszatért az ülésterembe. 

 

Kaltenecker Miklós elnök elmondja, hogy nem érdemes késlekedni, hiszen a szakembereket 

is lefoglalják és a rendelkezésre álló pénz is fogy. 

 

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az I. 

Világháborús emlékmű felújítására kiírt KKETTKK-CP-02 jelű és ehhez kapcsolódó 

kulturális programok megszervezésére kiírt KKTTKE-CP-04 jelű pályázaton induljon, 

szavazzon. 
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A szavazáskor jelen van: 5 fő 

Igen szavazat: 5 db 

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

30/2014. (II.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az I. 

Világháború emlékmű felújítására kiírt KKETTKK-CP-02 jelű és ehhez kapcsolódó kulturális 

programok megszervezésére kiírt KKTTKE-CP-04 jelű pályázaton elindul. 

 

Felelős: Márok Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy Dr. Mallár Erzsébet fogorvos írásban kéri a 

300.000,- Ft összegű takarítási díj hátralékának 6 részletben (6x50.000,- Ft) történő 

kifizetéséhez az Önkormányzat hozzájárulását. Javasolja, hogy a hátralék rendezése 

érdekében a Képviselő-testület engedélyezze a részletfizetést és kössön megállapodást. Erre 

készült egy határozati javaslat, ezért kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon. 

 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 

Igen szavazat: 5 db 

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

31/2014. (II.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a fogászati alap- és iskolafogászati ellátást végző MALDENT 

Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, képviseli dr. Mallár Erzsébet praxisjoggal 

rendelkező fogorvos kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy  a 2013. évben keletkezett 300.000,- 

Ft, azaz Háromszázezer forint takarítási költségre vonatkozó fizetési kötelezettség-

elmaradását hat egyenlő részletben - 50.000,- Ft/befizetési alkalom - 2014. június 30. napjáig 

bezárólag fizesse meg.      

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott 

határidőre történt fizetési kötelezettség teljesítése esetén a fogászati alap- és iskolafogászati 

ellátásra 2013. január 03-án megkötött szerződést visszamenőleges hatállyal módosítja oly 

módon, hogy a takarítási díj összege 2014. január 1-től havonta bruttó 20.000,- Ft legyen.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert arra, hogy az 1-2. pontban 

meghatározottakról dr. Mallár Erzsébet praxisjoggal rendelkező fogorvossal külön 

megállapodást kössön és aláírja. 
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Felelős: Márok Csaba polgármester  

Határidő: 2014. március 05. 

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy szinte minden héten telefonon megkeresik a CT 

berendezés és Inkubátor megvásárlásának támogatása miatt. A Többcélú Kistérségi Társulás 

(továbbiakban: TKT) költségvetésében a CT berendezésre 1.4000.000,- Ft-os támogatást 

különítettek el, a költségvetés elfogadása azonban még nem történt meg, ott is problémák 

jelentkeztek. Az előbb elfogadott pályázati önrész is bizonytalan, egyenlőre annak a fedezetét 

is meg kell keresni. Javasolja, hogy az inkubátor támogatásáról a TKT költségvetés 

elfogadását követően döntsön a testület. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon. 

 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 

Igen szavazat: 5 db 

Nem szavazat: 0  

Tartózkodás: 0  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

32/2014. (II.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Többcélú Kistérségi 

Társulás költségvetésének elfogadását követően dönt az inkubátor támogatását illetően. 

 

Felelős: Márok Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy az EON Gázszolgáltató elszámolása során 

már komoly megtakarítás jelentkezett az idei évben.  

 

A 2014. február 5-i testületi ülésén elfogadott az Önkormányzat tulajdonában álló 044/15. 

hrsz-ú legelő pályázati kiírásának lehetősége még előkészítés alatt áll. 

 

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a „Szelektív hulladékgyűjtést támogató 

eszközök beszerzése” című pályázattal kapcsolatban van-e fejlemény? 

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat Áfa körbe tartozó lett, a 

pályázatban viszont nincs még döntés.  

A „napelemes” pályázattal kapcsolatban tájékoztat arról, hogy a benyújtott pályázat 50 ezer 

KW-ig terjedő kis napelemekre vonatkozik. Mivel a Művelődési Ház a felújításnak 

köszönhetően korszerű, a pályázatban megjelölt másik három építmény fenntartási költsége 

viszont horibilis összegeket emészt fel, ezért a Művelődési Ház épületének kihagyásával 

készültek el a tervek.  

 

Szentpáli Csaba mezőfalvi lakos elmondja, hogy az önkormányzati konyhán főzött étel 

mennyiségével és minőségével sincs megelégedve. Sok olyan étel van, melyet már talán fél 

éve nem főztek, van úgy, hogy az ételhez egy elfelezett uborka van csak. Úgy gondolja, hogy 

kétféle menükínálat esetén könnyebben ki tudná választani a kedvére való ételt. 

 



17 

 

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy kétfajta menü főzésére a konyhának nincsenek 

meg a technikai feltételi, egyébként rendkívül sokan veszik igénybe az ételt, közel 400 főre 

főznek naponta. Olyan konyháról nem tud, amelyik olyan ételt készít, hogy mindenki számára 

megfelelő legyen. Az ételek változatossága tekintetében a jelzést az élelmezésvezető felé ő is 

továbbítja, de egyébként a napokban folyik a konyha közvélemény kutatása arról, hogy 

milyen ételeket szeretnének enni az itt étkezők. Erre a kérdőívre a szociális intézményben 

nappali ellátást igénybe vevőként bátran be lehet írni a javaslatait. Más megtárgyalandó ügy, 

egyéb észrevétel, bejelentés és kérdés hiányában az ülést bezárja.    

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Borbély Anikó sk.                                                                                  Márok Csaba sk.              

      jegyző                                                                                                   polgármester                           


