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91-4/2010..

Jegyzőkönyv
Készül:

Heréd Község Képviselő-testületének 2010. február 5-én 17 órakor a
Művelődési Ház Nagytermében megtartott falugyűléssel egybekötött
közmeghallgatásáról

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász
Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos és
Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
A lakosság részéről jelen volt: 37 fő herédi lakos.
Kómár József polgármester
Köszönti a falugyűlésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Egyed János
alpolgármester jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.
1.-2. NAPIREND
Tájékoztatás az Önkormányzat 2009. évi tevékenységéről,
az önkormányzati vagyon alakulásáról és a 2010. évi tervekről
Kómár József polgármester
(Felolvassa a Képviselő-testület által jóváhagyott a jegyzőkönyv mellékletét képező
falugyűlési beszámolót.)
Kiegészítésként elmondja:
- pályázatból megvalósult fejlesztések keretében:
 CÉDE pályázaton nyert támogatással elkészült a Ravatalozó magastető,
melyről az önkormányzat csak pozitív visszajelzéseket kapott.
 A nyári gyermekétkeztetéshez igényeltünk állami támogatást. A gyermekek
egész nyáron meleg étkezésben részesültek így az állam az egész ellátást
megfinanszírozta.
 Intézményeink szakmai, informatikai pályázaton is nyertek támogatás.
- benyújtott önkormányzati pályázatokkal kapcsolatban:
 LEADER IV: tengely keretében Dallamfonó Fesztivál 2010. augusztus 21-én
kerülne megrendezésre, ha sikeres lesz a pályázatunk. Abban az esetben, ha
nem nyert a pályázat a szokásos módon kerül megrendezésre a falunap.
 NDP pályázatunk keretében ún. „Cigánygödör”-ben lévő parkban kerülne
kialakításra egy játszótér és pihenőhely, az Árpád utca végében a régi játszótér
kerülne ismét kialakításra, a Vörösmarty tér parkolójának aszfaltozása és a
Vörösmarty téri park területén egy szobor talapzat kerülne kialakításra.
A benyújtott pályázataink mind utófinanszírozottak. Így az elvégzett munka után
az elszámolást követően fogja az önkormányzat megkapni az elnyert összeget.
-
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önerőből megvalósított fejlesztéseket:
 Általános Iskola belső udvarának lekerítése, melyet már több éve kért a
Nevelőtestület.
 Műv. Ház körüli parkosítás és fásítás;




-

-

-

-

Út- és járda felújítások;
Óvoda bejárati üvegportáljának cseréje, melyet közmunkásaink segítségével
került megvalósításra. Így anyagáron sikerült megoldani.
Közmunkás végezte az összes festési munkálatokat.

A szociális tájékoztató keretében elmondta, hogy sajnos vannak olyan családok,
akik visszaélnek a szociális segélyezéssel és ebből szeretnének megélni. Többen
közülük nem éltek a felkínált közmunkával. Az önkormányzat sok esetben
találkozik olyan személyekkel, akik nem hagyják, hogy segítsünk nekik. Továbbra
is az a véleménye, hogy csak azokon lehet segíteni, akik együttműködnek az
önkormányzattal.
A Gyermekjóléti Szolgálatnál ismertette a lakossággal, hogy megváltozott az
ellátást végző személye, mert Zavarkóné Hargitai Katalin helyett ősztől Nagy
Péter látja el a feladatot. A nyári gyermekétkeztetésben 27 gyermek részesül, mely
ellátást teljes egészében az állam finanszírozta, mert meleg étel biztosítottunk a
gyermekek részére.
Népességről szóló beszámolójában elmondta, hogy sajnos a rendelkezésre álló
adatok alapján egyre jobban öregszik a társadalom, mert az elmúlt évben többen
hunytak el, mint születtek. A lakosság létszámán ez azért nem érzékelhető, mert
sokan költöznek Herédre.
Közbiztonsági tájékoztató keretében tájékoztatta a lakosságot, hogy augusztus 1jétől új KMB-s érkezett a községbe Novák Eszter személyében, aki Heréden lakik.

További kiegészítésként elmondja:


2010. évi terveknél elhangzott, hogy tovább csökkent a normatíva támogatás, melynek
következtében kevesebb fejlesztést tud az önkormányzat tervezni. Persze az
előbbiekben említett benyújtott pályázataink önereje már az idei költségvetésben is
szerepelnek. Sikeres pályázatok esetén a község jelentős változáson fog átmenni.

 Dr. Kurpé László háziorvos kereste meg az önkormányzatot, hogy pályázat útján
lehetőség lenne új háziorvosi rendelő építésére, melyhez az önkormányzatnak csak 10
%-ot kellene biztosítania. Úgy gondolja, hogy ezt a lehetőséget nem lenne szabad
kihagyni, de az egyeztetések még folyamatban vannak.
 Az önkormányzat tervei közt szerepel, hogy a községet térfigyelő kamerákkal lássa el.
A kamerák kiépítése csak abban az esetben tud megvalósulni, ha lesz rá kiírt pályázat.
Jelen pillanatban nincs ilyen lehetőség.
 Intézményeink működése stabil volt 2009-ben és 2010-ban is erre törekedtek a társult
önkormányzatok. Az intézményekben az elmúlt években jelentős fejlesztések
történtek, így idén nem terveztünk náluk jelentősebb fejlesztést.
 Az önkormányzat ismét nyereségesen zárta az évet, így pénzmaradványkor még tud
tervezni út- és járda felújítást, fásítást és parkosítást.
 Az „út a munkához” program keretében a 2010. évi közfoglalkoztatási tervnek
megfelelően 10-12 fő közmunkást tud az önkormányzat foglalkoztatni.
Megköszöni a lakosságnak, hogy meghallgatták a falugyűlési beszámolót. A szociális
tájékoztatónál elfejeltette elmondani, hogy november 23-i ülés keretében 22 családnak került
kiosztásra 5 mázsa tűzifa intézményeink és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatai alapján
hivatalból került megszavazásra a segély. Sajnos tudomására jutott, hogy 2 családnál az így
kapott fát a szülő eladták.
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III. Napirend
Közmeghallgatás keretében közérdekű kérdések és javaslatok
Fekete István lakos
Élelmiszert kellett volna adni, nem fát, biztosan éhezett a család. Kérdezi, hogy ő miért nem
kapott fát? Nála elfagytak a csapok. Neki fa és élelem is kellene.
Kómár József polgármester
Megkéri Fekete István lakos, hogy fejezze be ezt a beszédet. Nem az ő panaszkodásáról szól a
falugyűlés és közmeghallgatás.
Fekete István lakos
Magyarnak érzi magát a polgármester? Miért nem vállalta a Képviselő-testület a trianoni
emlékmű rendbetételét?
Urbán Jánosné lakos
Kérdezi Fekete István lakostól, hogy ő magyarnak érzi e magát? Hagyja abba a rágalmazást és
a vádaskodás és engedje, hogy más is szóhoz jusson!
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A képviselő-testületi határozat azt rögzíti, amit kért a Jobbik az emlékmű állítással
kapcsolatban. Megállapították, hogy amit kérnek az nem törvénybe ütköző és az
önkormányzatnak is megfelelő. Ők kérték és vállalták az emlékmű gondozását.
Czibolya Ervinné lakos
Szól kér egyben bemutatkozik, hogy ő egy „Senkiházi”. Ezzel a jelzővel illette a
polgármester, amikor a nyáron bent járt a hivatalban.
1. Édesanya nevében megköszöni az elkészült utat. Az utcában lakók rég várták már ezt
a felújítást. A polgármester kijelentése, mely szerint az újpusztaiak el fogják lopni az
utat, nem történt meg.
2. Az elmúlt években nyáron anyja nevén dolgozott a herédi posta kisegítő
kézbesítőjeként, mely köztudott volt. Tudomására jutott, hogy a polgármester bent járt
a postavezetőnél és megzsarolta a vezetőt, hogy őt ne alkalmazza.
Kómár József polgármester
Ez hazugság. Kikéri magának a meggyanúsítást. A vállalkozó, aki megvette a postát az
esetleg így dönthetett, de neki nem volt ehhez semmi köze.
Czibolya Ervinné lakos
Folytatná a kérdéseit, mert vannak még:
3. Dr. Töltéssy Zsolt állatorvost is megzsarolta, hogyha nem segít neki Csizmadia
jegyzőasszony ügyében meneszti az állásából. Erről telefonon megkérdezhetjük most
itt az állatorvost.
4. Szélpark ügyében kérdezi, hogy miért nincs előre lépés? Áll egyhelyben az ügy? Ez is
hasonló lesz minta beígért műfüves pálya?
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Kómár József polgármester
A Szélpark nem kapja meg a működési engedélyt, és ezért nem tudnak tovább lépni. Sajnos
Magyarországon nem cél a geotermikus energiagazdálkodás, valamint nagy a harc az energia
ellátásért.
Czibolya Ervinné lakos
Köszöni a felvilágosítást, de folytatná tovább a kérdéseit:
5. Arról szól a beszámoló, hogy mennyi út- és járdaszakasz került felújításra. De arról
nem hallottunk, hogy ezek a felújítások alig érnek valamit, mert olyan vékony aszfalt
réteget kaptak a járdák, hogy feltöri a fű a járdát és újra ki tud hajtani.
6. Miért támogatjuk a Petőfibányai Mentőállomásnak? Mit tesznek ők értünk?
Kómár József polgármester
A Mentőállomás szállítja a herédi betegeket is, ezért kapta a támogatást.
Czibolya Ervinné lakos
7. Szociálisan érzékenynek vallja magát a polgármester, akkor miért nem intézkedet
Csulik Terézia ügyében? Miért kellett megvárni, hogy az egyik lábát térdénél
amputálják?
Ennyit szeretett volna mondani. Köszöni szépen, hogy meghallgatták és várja a válaszokat.
Alattyáni Istvánné lakos
Meglátogatta Csulik Teréziát az Idősek Otthonában, ahol jól érzi magát. Elmondta neki, hogy
buta volt, amiért nem egyezett korábban bele, hogy Idősek Otthonában elhelyezzék.
Kómár József polgármester
Még van kérdés?
Zsiga József lakos
Kérdezi, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában milyen széles az út? Valamint, hogy az út menti
terület kinek a tulajdona? Mert egy ottani lakos felháborodott, hogy a házuk előtt kialakított
virágoskertbe belement, hogy be tudjon fordulni a szemben lakó lányához traktorral. Az
utcában a gyermekek nem mehetnek ki a házuk elé játszani, mert őket zavarja a
hangoskodásuk. Örömmel hallotta, hogy lesz játszótér a régi játszótér helyén.
Fazekas András lakos
Ez a téma nem ide való. Ez nem tarozik az egész falura.
Zsiga József és Fazekas András lakosok veszekednek.
Kómár József polgármester
Megkéri a lakosokat, hogy hagyják abba a vitát.
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Fazekas András lakos
Ebből az ügyből lett neki rendőrségi ügye.
Fazekas András és Egyed János lakosok veszekednek.
Tőkés Anikó lakos
A bölcsődei csoportról szeretne érdeklődni, mert sajnos a válság az ő családját is megviselte.
A férje 1 éve munkanélküli, nem tud elhelyezkedni ezért a tartalékaikat lassan teljesen felélik.
Az egyetlen lehetőség, hogy vissza kellene mennie dolgozni, amikor a kisgyermekük betölti a
2. évet. Mivel az ő munkahelye Budapesten van így a nagykökényesi óvodában nem tudja a
gyermekek elhordani. Sajnos a hatvani bölcsődében nincs elég hely valamint a nem helyi
lakosok gyermekét nem tudják felvenni.
Kómár József polgármester
Az egységes óvoda-bölcsőde ügyében levélben válaszoltunk a szülők kérelmére. De a
körjegyző asszony fogja erről részletes tájékoztatást adni.
Laczkó József lakos
Ha segélyt ad az önkormányzat miért nem néznek utána, hogy fel tudja e használni vagy sem?
Véleménye, hogy ha valaki a közmunkát nem veszi fel, annak nem kell segély sem adni.
Kómár József polgármester
Az intézményeink a tűzifa lista összeállítása előtt megkérdezték a szülőket erről. Így fogadta
el a Képviselő-testület hivatalból a segélyeket, annak nem jártunk utána, hogy van-e
kályhájuk.
Egyed János lakos Fazekas Andráshoz intézi véleményét.
Mucsi Terézia lakos
A Kossuth utcában az utolsó házat vették meg. A tavalyi évben többször is kirabolták őket, de
akkor nem tartózkodtak rendszeresen a házukban. Most már itt lakik és ilyenkor téli estéken
nincs világítás az utca végén. Azt szeretné megkérdezni, hogy közvilágítás bővítésekor az
utca végére is kerülhetne lámpa, mert jelen pillanatban a Dr. Nándorfi házaspár háza előtt van
az utolsó égőlámpa. Így onnantól teljes sötétségben kell hazajárnia.
Kómár József polgármester
 A Kossuth utcában új lámpa kihelyezésére a közvilágítás bővítésekor lenne lehetőség.
A 2010. évi elemi költségvetésben tervezve lett a közvilágítás bővítése. Felírja a
kérést. Ha megvalósulásra kerül a terv, akkor megígéri, hogy fog oda lámpa kerülni.
 Az Árpád és József Attila utcák aszfaltozása már rég a terveink közt szerepelt.
Többször is próbáltunk pályázati támogatást kérni rá, de nem járt sikerrel a
pályázatunk. A tavalyi évben saját erőből készült el az aszfalt. Mivel rendelkeztünk
hatályos építési engedéllyel - melyért komoly összeget fizettünk – döntött a
Képviselő-testület, hogy önerőből felújítja azt az útszakaszt.
 A járdán áttörő fűért senki más nem hibás, csak mi, az önkormányzat. Sajnos Lőrincz
Lajos műszaki ellenőr felhívta a figyelmünket, hogy aszfaltozás előtt gyommentesíteni
kellene, azaz le kellett volna permetezni a területet. Mi nem hittük el, nem fogadtunk
meg a tanácsát, az első felújításokkor ezért tört fel a fű.
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Czibolya Ervinné lakos
Az Árpád utcában nagy mezőgazdasági gépek állnak a Gyurika-féle ház udvarán és azok félő,
hogy össze fogják törni a most készült új utat.
Laczkó József lakos
A mezőgazdasági géppel is haza kell jönni. Nem hagyhatja kint a földeken.
Kómár József polgármester
Ő is látta a nagy mezőgazdasági gépeket. Nem lehet kitiltani a faluból az ilyen nagy gépeket.
Nekik is közlekedniük kell valahol.
Szekszius Imre lakos
A házak előtt sincs mindenhol eltakarítva a hó. A lakosság többsége nem vezeti el a háza előtt
álló vizet az árkokba, ezért is mennek tönkre az utak.
Kómár József polgármester
Az ő háza előtt mindig el van takarítva a hó.
Szekszius Imre lakos
De a víz nincs elvezetve.
Kómár József polgármester
Az állatorvos ügyében nem igaz, amit Czibolya Ervinné elmondott.
Czibolya Ervinné lakos
Felhívhatjuk a doktor urat telefonon.
Kómár József polgármester
Dr. Töltéssy Zsolt állatorvos egyedüli volt a térségben, akit három önkormányzat (Boldog,
Heréd, Nagykökényes) közösen alkalmazott közalkalmazottként. Éves szinten az ő bére és
járulékai 7-8 MFt-ba került. Ebből Heréd kb. 1 MFt-ot fizetett évente, mert a nagyobb részt
Boldog fizette. Egyszer Egerben a főállatorvos világosította fel őt, hogy egyéni vállalkozás
keretében kellene ellátnia az állatorvosnak a feladatát. Így került a testületek döntését
követően felbontásra vele a szerződésünk. Ezt követően Egerből neveztek ki körzeti
állatorvost.
Czibolya Ervinné lakos
Csulik Terézia ügyéről mit tud elmondani?
Kómár József polgármester
Arról a körjegyző asszony fog beszélni.
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Peterkéné Dr. Farkas Andrea körjegyző
Szomorú a Csulik Terézia esete. Valóban Czibolya Ervinné többször járt bent a hivatalban ez
ügyben, hogy segítsünk neki és minden egyes alkalommal megkerestük a Családsegítő
Szolgálatot. A Családsegítő Szolgálat tud az ilyen ügyekben hatni az ügyfélre. Többször kint
jártak nála, de sajnos nem tudtak beszélni vele, mert nem tartózkodott otthon, hiába hagytak
neki üzenetet, nem kereste őket. Különösen viselkedett Csulik Terézia ez is igaz. A hivataltól
kapott leveleket a polgármester postaládájába bedobta felbontatlanul. Egy alkalommal mikor
Czibolya Ervinné bent jár a hivatalban, ő megkereste Dr. Kurpé László háziorvost, hogy ha
kimegy Csulik Teréziához szeretne kimenni vele. Sikerült is Vele beszélgetnie, és minden
feltett kérdésére tudott kielégítő választ adni. Kérdezte tőle, hogy szeretne-e Idősek Otthonába
bekerülni, vagy szociális gondozásban, étkeztetésben részesülni. Ezekkel a lehetőséggel nem
kívánt élni, elmondta, hogy szeret utazni. A most elmondottakról jegyzőkönyv is készült,
melyet az, aki arra jogosult a hivatalban megtekinthet. Egyébként ettől részletesebben kéri,
hogy itt ne foglalkozzanak más szociális ügyével.
Czibolya Ervinné lakos
Kérdezi a körjegyző asszonytól, hogy véleménye szerint normális embernek látszott Csulik
Terézia?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye, hogy igen. Korának megfelelő volt a viselkedése. Hasonló nehéz volt Dér
Lászlóné esete is, akik szintén sikerült szociális otthonban elhelyeztetni. Házi segítségnyújtást
lehet igényelni a településen, de csak 1 fő veszi igénybe.
Az anyukának szeretne tájékoztatást adni az óvoda-bölcsődei ellátásról. Ismerteti a
jogszabályi előírásokat az óvoda bölcsődére és a bölcsődére vonatkozóan. Heréd kis település
ezért nem képes és nem tud felvállalni bölcsődei feladatot. A nagykökényesi óvoda
ugyanolyan jó felszereltséggel rendelkezik, mint a herédi óvoda. Azzal a különbséggel, hogy
ott kevesebb az óvodás így többet tudnak az óvónők foglalkozni a gyermekekkel. Heréden az
óvoda maximális csoport létszámokkal működik. A harmadik csoport ovi-bölcsiként
beindítása maximum 17 gyermek felvételét tenné lehetővé, melyből az 2 évüket betöltött
gyermekek száma maximum 5 fő lehetne, ehhez 2 fő óvónőt, egy dajkát és egy gondozónőt
kellene felvenni, mely több mint tíz millió Ft-os költség, melyet a normatíva nem fedez.
Ősszel kötelező lesz a 2,5 éves korú gyermekeket is felvenni az óvodába, ha a 3 évesek
felvételén túl még lesz férőhely. A szülők által aláírt kérelmet és az igénylők gyermeienek
életkorát is alaposan kielemezték a testületi ülésre és az alapján adták meg a választ a
szülőknek. Sajnos a 2,5 évesnél fiatalabb gyermekek ellátására az önkormányzat nem tud
ellátást biztosítani. Megvizsgálták a Családi Napközi létrehozásának lehetőségét is, oda max.
7 gyermek vehető fel, egyeztettek Nagyrédével is ahol ez működik, de nálunk a kötelező
tornaszoba veszne el. Családi Napközit (CSANA) talán ez évben fog nyitni Katulic Péterné
vállalkozó a falu határában, aki folyamatosan tájékoztatja őt ez ügyben és segítjük is őt.
Remélik, hogy ott lehetnek állami normatívával kedvezményes helyek is, ehhez kérték a
Kistérség segítségét is.
Sándor Róbert lakos
Nem képes az önkormányzat ekkora feladatot felvállalni? Akkor ne legyen parkoló kialakítás,
hanem a fiatal szülőknek segítsenek a gyermekek elhelyezésében. Jövőre 10-15 olyan szülő
lesz, aki a GYED után vissza szeretne menni dolgozni, de nem tudja hol elhelyezni
gyermekét.
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Zsiga József lakos
A Bajcsy-Zsilinszky utca ügyében akkor szűkítve vagy szélesítve lesz az utca? Vagy akkor
most bemehet az utcába traktorral vagy sem? Jó lesz, ha elkészül a játszótér, a gyermekek
tudnak hol játszani.
Kómár József polgármester
Ha nyer a pályázatunk, akkor lesz ott játszótér.
Sándor Róbert lakos
A harmadik szobában miért nem lehet bölcsődei csoportot nyitni?
Peterkéné Dr. Farkas Andrea körjegyző
2000 fős településnek nem kötelező feladat a bölcsődei ellátás, csak a 10.000 fő felettieknek
valamint a rá kapott normatíva messze nem fedezné a költségeinket. Az önkormányzat nem
teheti meg, hogy veszélybe sodorja költségvetését azáltal, hogy olyan feladatot vállal fel,
melyre nem képes.
Vladár Sándor lakos
Az olajkút még mindig nincs rendbe téve. Depózott földet vigyünk oda, mert a gyerekek ott
játszanak. Félő, hogy baleset érheti őket. Az ott álló fabódé még mindig nincs lebontva.
Kómár József polgármester
Nem az önkormányzat tulajdonában van, budapesti lakos tulajdona.
Vladár Sándor lakos
Kéréssel fordul az önkormányzathoz, melyben az evangélikus templom felújításához szeretne
a műszaki tervhez és a pályázati önerőhöz pénzt kérni.
Kómár József polgármester
Valóban az evangélikus templom a herédieké, itt van nem viszi el senki. Fontos az is, de csak
5-6 evangélikus van a faluban és az Atyja is messze van. Pályázati önerőhöz sok pénz kell,
nem várhatja el senki, hogy az egyház nevében ezt az összeget az önkormányzat biztosítsa.
Beszélt az Atyával, aki nagyon köszönte a tavalyi évben adott 100.000,-Ft-os támogatást,
melyből a templomban sikerült bevezetni az áramot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az olajtartály üggyel kapcsolatban elmondja, hogy milyen lépések, hatósági megkeresések
történtek az önkormányzat részéről az elmúlt évben. A talajvizsgálatot kell készítetni, mely a
gödör feltöltését lehetővé tenné. A vizsgálatot Szabó Istvánnak, az olajkút tulajdonosának
kellene elvégeznie, de sajnos nem hajlandó az önkormányzattal és az engedélyező hatósággal
együttműködni. Ha az önkormányzat végezteti el a vizsgálatot, akkor a vizsgálat díját nekünk
kell kifizetni, mely kb. 250.000,-Ft-jába kerülne az önkormányzatnak. Ezt az összeget a
környezetvédelmi alapból megfizethetjük, és meg is fogjuk tenni, hogy tavasszal ha kell
talajcserét követően betömethessük a gödröt.
Vladár Sándor lakos
Megköszöni a tájékoztatást.
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Kómár József polgármester
Vízelvezetéssel kapcsolatban igaza van Szekszius Imre bácsinak. Jó híre van a főút
vízelvezetésével kapcsolatban, ugyanis 2010-ben a 21. számú úttól a Verseg határáig
felújításra fog kerülni az országos közút. Így a főút melletti árkok karbantartása is meg fog
történni.
Fekete István lakos
Gombatermesztő üzemmel kapcsolatban milyen változások vannak?
Arany János lakos
A Csap utca csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan kérne tájékoztatást.
Peterkéné dr. Farka Andrea körjegyző
Terv készült 2009-ben, több mint 1 MFt értékben.
Kómár József polgármester
Vízelvezetés megoldódik ez évben, melyet a talajterhelési díjból befolyt bevételből kerül
majd megvalósításra.
Fazekas András lakos
A 21. században élünk és nem lehet megkérni a szomszédot, hogy ne tegye tönkre az általunk
készített ház előtti parkosítást. Ez falugyűlés, itt nincs helye személyeskedésnek.
Fazekas András és Zsiga József lakosok ismételten vitatkoznak.
Kómár József polgármester
Megkéri a két lakost, hogy fejezzék be a vitát.
Szekszius Imre lakos
Az Ifjúság utcában még nincsenek árkok. Sok helyen már növényeket is ültettek az ottani
lakosok. Miért nem jelöli ki az önkormányzat az árkok helyét. Vita lesz majd belőle, ha az
árkok kialakításra kerülnek.
Kómár József polgármester
Gombatermesztő üzemmel kapcsolatban: a vállalkozó magánembertől vásárolt területet, amin
azt csinál amit akar és a szabályok lehetővé tesznek. Szükség lesz a Rendezési Terv
módosítására. A napokban hasonló technológiával működtettet üzemben tettek látogatást a
képviselők és semmiféle bűzhatást nem tapasztaltak. Ha megvalósul a gombatermesztő üzem
megoldódik Heréden a munkanélküliség, kb. 30 -40 főt, főként betanított női dolgozókat
tudnak majd foglalkoztatni..
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a falugyűlést és közmeghallgatás ülését bezárja.
Megköszöni az ülésen való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.
Kómár József
polgármester
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Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

