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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 14-én 14.30 

órakor a  Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Jobb Gyula polgármester      

  Dr. Neumann Helga jegyző képviseletében Palóczi Tímea gazd.főea 

Deák Ibolya, Fekete György, Nagy Anita, Oberrecht Tamás, Posch János, 

Tóthné Vass Anita képviselők 

 

 

A lakosság részéről megjelentek száma: 0 fő. 

 

 

Jobb Gyula polgármester 

Köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülés résztvevőit. A rendkívüli ülés oka a beadandó 

pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala, a rendkívül szűk benyújtási határidőket 

figyelembe véve. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 7 fő, a képviselő-testület határozatképes. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy Dr. Neumann Helgát igazolt távollétében Palóczi Tímea 

főelőadó képviseli.  

 

Jobb Gyula polgármester felkéri a testületi tagokat a napirendi pontokról szóló döntés 

meghozatalára.  

 

Szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. A képviselő testület 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2020. (IX.14.) határozata 

Kulcs Községi Önkormányzat 2020. IX.14-i képviselőtestületi ülésének napirendi 

pontjairól 

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja az 

előterjesztésben meghatározott napirendi pontokat az alábbiak szerint. 

 

1. TOP-1.4.1-19. – FE1-2019-00001 számú, Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson 

című támogatási kérelem – „Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyban 

szolgáltatás megrendelése 

2. Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 

(MFP-OJF/2020) című projektje keretében a „projekthez kapcsolódó szolgáltatások” 

megrendelése 

3. Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 

(MFP-OJF/2020) című projektje keretében a „projekthez kapcsolódó kivitelezési 

munkálatok” megrendelése 

4. Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projektje 

keretében a  „projekthez kapcsolódó szolgáltatások”  megrendelése 
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5. Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projektje 

keretében az „Informatikai eszközök” ”  megrendelése 

6. Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projektje 

keretében az „Orvosi eszközök” megrendelése 

 

7. TOP-1.4.1-15. – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. pályázati 

felhívás keretében a pályázathoz kapcsolódó projektelőkészítés, a megalapozó 

dokumentum összeállítása szolgáltatás megrendelésének jóváhagyása 

 

 

1. TOP-1.4.1-19. – FE1-2019-00001 számú, Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson 

című támogatási kérelem – „Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyban 

szolgáltatás megrendelése 

 

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri Deák Ibolya  gazd. biz.vezetőt, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.  

 

Deák Ibolya biz.vezető 

Kulcs Községi Önkormányzata 2019. évben úgy döntött, hogy indul a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei 

férőhelyek bővítése című projekten. 2020. június 2. napján megkaptuk az értesítést a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságtól, hogy a 

pályázatunkat elbírálták, és az új bölcsődei férőhelyek kialakítására 247.089.019 Ft támogatást 

nyertünk el. Az Albensis Kft-vel mint projektmenedzser vállalkozással történt egyeztetés során 

megállapításra kerülteket az előterjesztés tartalmazta.  A projekt költségvetés „Egyéb szükséges 

háttértanulmányok, szakvélemények” c. sorára tervezett alábbi költségekben néhány sor 

átcsoportosítása szükséges a kiviteli tervek árajánlatának elfogadásához. A fajlagos 

korlátoknak ezután is meg fog felelni a projekt. Ezt követően az önkormányzatnak bruttó 8 750 

Ft projekten kívüli saját forrást szükséges biztosítania annak érdekében, hogy a Vendel-Terv 

Kft. által adott ajánlatot elfogadja, és a tervek készítése elindulhasson. Nagyon örül, hogy 

rendeződtek a sorok. Kérdezi, hogy esetleg az Agrospeciál Kft-től nincs-e visszajelzés a Kulcsi 

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde melletti terület megvásárlásáról? 

 

Jobb Gyula polgármester 

Múlt héten beszélt az Igazgató úrral, tényleges döntésről nem tud, javasolta, hogy próbálja 

miniszteri szintre hozni a kérelmünket. Az előző ügyvezető igazgató lett a dandárparancsnok. 

Vele régen beszélt, de ő is tud a problémáról. Azt az ígéretet kapta még anno, hogy támogatni 

fogja a tervet. Különböző testületek döntenek majd ezekről a dolgokról, de még nem szültetett 

kormányzati szinten döntés. 

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
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Szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. A képviselő testület 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2020. (IX.14.) határozata  a 

TOP-1.4.1-19. – FE1-2019-00001 számú, Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson 

című támogatási kérelem – „Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyban 

szolgáltatás megrendeléséről  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19. – FE1-2019-00001 számú, 

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson című támogatási kérelem – „Komplett kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése” tárgyban szolgáltatás megrendelése tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a „Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyú 

szolgáltatás elvégzésével a Vendel-Terv Kft-t (2428. Kisapostag, Rózsafa köz 2.) bízza meg.  

A szolgáltatás díja: Nettó 4.950.000 Ft + ÁFA, Bruttó 6.286.500 Ft vállalkozói díj. 

A számla fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Egyéb 

szolgáltatások előirányzata. 

A Képviselő-testület felkéri az Albensis Kft-t a támogatási okiratban foglalt költségvetés 

módosításának kezdeményezésére, a szükséges fedezet biztosítása érdekében.  

A Képviselő testület megállapítja, hogy a módosítás átvezetését követően 8.750 Ft önerőként 

saját forrást biztosít.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 

vállalkozói szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 

(MFP-OJF/2020) című projektje keretében a „projekthez kapcsolódó szolgáltatások” 

megrendelése 

 

Jobb Gyula polgármester 

A megküldött előterjesztés alapján felkéri Deák Ibolya gazd. biz.vezetőt, hogy ismertesse a 

bizottság álláspontját. 

 

Deák Ibolya gazd. biz.vezető 
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Az ajánlattételi felhívásra a megadott határidőig mindhárom vállalkozás érvényes ajánlatot tett. 

A pályázati támogatás keretében a szolgáltatási díj rendelkezésre áll.  A bírálatot követően az 

összegzés alapján a legkedvezőbb ajánlatot Tatár Szilvia egyéni vállalkozó nyújtotta be. 

Fekete György alpolgármester 

Az merült fel benne, hogy a pályázatban mennyi összeg került betervezésre. Tatár Szilvia 

milyen módon lesz kifizetve? 

Palóczi Tímea gazd.főea. 

Tatár Szilvia megbízási jogviszonyban áll Kulcs Községi Önkormányzattal  bruttó 160 eFt 

megbízási díj összegért, 2020. március 1-től október 31-ig, a már futó pályázatokkal 

kapcsolatos feladatok elvégzésére. A kiírt pályázatok írásáért külön számláz, eddig egyszer 

nyújtott be számlát egy benyújtott pályázattal kapcsolatosan.  

Fekete György alpolgármester 

Múltkor neki a jegyző nem ezt mondta. Sikerdíjért dolgozik, nem pályázatírásért kér bruttó 200 

eFt-ot. Ezek szerint foglalkoztatjuk bruttó 160 eFt-ért és még plusz sikerdíjat is kap. 

Jobb Gyula polgármester 

Tatár Szilvia vette át a régebbi, már futó pályázatok kezelését, figyelemmel kíséri a mostaniakat 

is, elkészíti és benyújtja a pályázatokat, és ha támogatásban részesül a pályázat, akkor elnyerheti 

a projekt menedzseri feladatokat. Ez három különböző feladat, nem keverendő össze.  

Fekete György alpolgármester 

Ez a projekt két költségsort tartalmaz. Az egyik lesz a Bankó Kft, a másik Tatár Szilvia egyéni 

vállalkozó díja.  

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

Szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. A képviselő testület 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2020. (IX.14.) határozata  

Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 

(MFP-OJF/2020) című projektje keretében a „projekthez kapcsolódó szolgáltatások” 

megrendeléséről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Falu Program – Óvodai 

játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 (MFP-OJF/2020) című projektje 

keretében a „projekthez kapcsolódó szolgáltatások” megrendelése tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a „projekthez kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú 

szolgáltatás elvégzésével a Tatár Szilvia ev-t (2454. Iváncsa, Fő u. 69.) bízza meg.  

A szolgáltatás díja: Nettó 250.000 Ft + ÁFA, Bruttó 317.500 Ft megbízási díj. 
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A számla fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Egyéb 

szolgáltatások előirányzata. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 

vállalkozói szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 

(MFP-OJF/2020) című projektje keretében a „projekthez kapcsolódó kivitelezési 

munkálatok” megrendelése 

 

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri Deák Ibolya biz.vezetőt, hogy az előterjesztés alapján ismertesse a bizottság 

állásfoglalását.  

Deák Ibolya gazd. biz.vezető 

Kulcs Községi Önkormányzata a 2020. évben úgy döntött, hogy indul a Magyar Falu Program 

– Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 (MFP-OJF/2020) című című 

projekten, melyen 4.967.224 Ft támogatást nyertünk el. Nincs tudomása arról, hogy bármilyen 

probléma merülne fel a Bankó Kft-vel kapcsolatban, már máskor is sikeresen dolgozott együtt 

az önkormányzattal.  

Jobb Gyula polgármester 

Nagyon korrektek, borítékolható, hogy az elvégzett munkával kapcsolatban nem merül fel 

probléma. 

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

Szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. A képviselő testület 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2020. (IX.14.) határozata  

Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 

(MFP-OJF/2020) című projektje keretében a „projekthez kapcsolódó kivitelezési 

munkálatok” megrendeléséről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Falu Program – Óvodai 

játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020 (MFP-OJF/2020) című projektje 

keretében a „projekthez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” megrendelése tárgyú 
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előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a „projekthez kapcsolódó kivitelezési 

munkálatok” tárgyú feladat elvégzésével a Bankó Kft-t (3530. Miskolc, Kont u. 9.) bízza 

meg.  

A kivitelezés vállalkozási díja: Nettó 3.661.200 Ft + ÁFA, Bruttó 4.649.724 Ft  

A számla fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Egyéb építmény 

felújítása előirányzata. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 

vállalkozói szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projektje 

keretében a  „projekthez kapcsolódó szolgáltatások”  megrendelése 

 

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri Deák Ibolya biz.vezetőt, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Deák Ibolya gazd. biz.vezető 

Kulcs Községi Önkormányzata a 2020. évben úgy döntött, hogy indul a Magyar Falu Program 

– Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projekten, melyen 2.989.179 Ft támogatást 

nyertünk el. A bírálatot követően az összegzés alapján javasolja a szolgáltatás teljesítésével 

Tatár Szilvia ev-t (2454. Iváncsa, Fő u. 69.) megbízni. 

 

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

Szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. A képviselő testület 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2020. (IX.14.) határozata  

Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projektje keretében 

a „projekthez kapcsolódó szolgáltatások”  megrendeléséről 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 

2020 (MFP-AEE/2020) című projektje keretében a „projekthez kapcsolódó szolgáltatások”  

megrendelése tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a „projekthez 

kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú szolgáltatás elvégzésével Tatár Szilvia ev-t (2454. Iváncsa, 

Fő u. 69.)  bízza meg.  

A szolgáltatás díja: Nettó 162.000 Ft + ÁFA, Bruttó 205.740 Ft megbízási díj. 

A számla fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Egyéb 

szolgáltatások előirányzata. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 

vállalkozói szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projektje 

keretében az „Informatikai eszközök”  megrendelése 

 

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri Deák Ibolya biz.vezetőt, hogy ismertesse a bizottság döntését. 

 

Deák Ibolya gazd. biz.vezető 

A projekt megvalósítása érdekében Kulcs Községi Önkormányzat ajánlattételi felhívást küldött 

meg 3 vállalkozás részére, melynek célja a Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-

AEE/2020) című projektje keretében az „informatikai eszközök” megrendelése volt. Az ellátandó 

feladat az egészségügyi személyzet által igényelt informatikai eszközök beszerzése.  Az ajánlattételi 

felhívásra a megadott határidőig mindhárom vállalkozás érvényes ajánlatot tett. A pályázati 

támogatás keretében az eszközök vételára rendelkezésre áll.  A bírálatot követően az összegzés 

alapján javasolja a szolgáltatás teljesítésével a DZSUNZI MUSIC Kft.-t (2300 Ráckeve, 

Széchenyi u. 18.) megbízni.  

 

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

Szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. A képviselő testület 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2020. (IX.14.) határozata  

Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projektje keretében 

az „informatikai eszközök”  megrendeléséről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 

2020 (MFP-AEE/2020) című projektje keretében az „informatikai eszközök”  megrendelése 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a „informatikai eszközök” tárgyú 

szolgáltatás elvégzésével DZSUNZI MUSIC Kft. (2300 Ráckeve, Széchenyi u. 18.) bízza 

meg.  

A szolgáltatás díja: Nettó 736.221 Ft + ÁFA, Bruttó 935.000 Ft vállalkozási díj. 

A számla fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Informatikai 

eszközök beszerzése, létesítése  előirányzata. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 

szállítói szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projektje 

keretében az „Orvosi eszközök” megrendelése 

 

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri Deák Ibolya biz.vezetőt, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. 

 

Deák Ibolya gazd. biz.vezető 

Az ellátandó feladat az egészségügyi személyzet által igényelt orvosi eszközök beszerzése.  Az 

ajánlattételi felhívásra a megadott határidőig mindhárom vállalkozás érvényes ajánlatot tett. A 

pályázati támogatás keretében az eszközök vételára rendelkezésre áll. A bírálatot követően az 

összegzés alapján javasolja az orvosi eszközök beszerzésével a REXTRA Kereskedelmi Kft. 

(1033 Budapest, Szentendrei út 87.) alatti vállalkozást megbízni. 

 

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

Szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. A képviselő testület 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 



9 
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2020. (IX.14.) határozata  

Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 2020 (MFP-AEE/2020) című projektje keretében 

az „Orvosi eszközök” megrendeléséről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Falu Program – Orvosi eszköz 

2020 (MFP-AEE/2020) című projektje keretében az „orvosi eszközök”  megrendelése tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az  „orvosi eszközök” tárgyú beszerzéssel  a 

REXTRA Kereskedelmi Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 87.) vállalkozást bízza meg.  

A szolgáltatás díja: Nettó 1.408.709  Ft + ÁFA, Bruttó 1.789.060 Ft szállítói díj. 

A számla fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Egyéb 

eszközbeszerzés előirányzata. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 

szállítói szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. TOP-1.4.1-15. – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. pályázati 

felhívás keretében a pályázathoz kapcsolódó projektelőkészítés, a megalapozó 

dokumentum összeállítása szolgáltatás megrendelésének jóváhagyása 

 

Jobb Gyula polgármester 

Az előterjesztésben foglaltak alapján felkéri Deák Ibolya biz.vezetőt, hogy ismertesse a 

bizottság állásfoglalását. 

Deák Ibolya gazd. biz.vezető 

Ez a beszerzési eljárás már  lezajlott, a szükséges szerződést is megkötötte az Önkormányzat. 

A beérkezett dokumentációt a bizottság felülvizsgálta, azt teljes terjedelmében elfogadja, a 

szerződésben foglaltak már teljesültek, az elkészített dokumentáció alapján támogatást is 

nyertünk, és a szolgáltatás díja is már kifizetésre került az elmúlt évben. Így a megalapozó 

szolgáltatás összeállítására irányuló szolgáltatás megrendelésével a bizottság egyetért, és a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Jobb Gyula polgármester 

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

Szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. A képviselő testület 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2020. (IX. 14.) határozata  

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  - TOP-4.1.1-15  - 

Projektelőkészítés, megalapozó dokumentum összeállítása” tárgyban szolgáltatás 

megrendelés jóváhagyásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése  - TOP-4.1.1-15  - Projektelőkészítés, megalapozó dokumentum 

összeállítása” tárgyban a projektelőkészítés, megalapozó dokumentum összeállításával  

kapcsolatos szolgáltatás megrendelésére irányuló dokumentációt megismerte, és jóváhagyólag 

tudomásul veszi, hogy Kulcs Községi Önkormányzat a szolgáltatás elvégzésével az Első 

Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-t (1055. Budapest, Balassi Bálint u. 

9-11. IV. em. 3. bízta meg. 

A szolgáltatás díja: a megítélt támogatás 3 %-a + ÁFA, maximum 7.500.000 Ft + ÁFA díj. 

A számla fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Egyéb 

szolgáltatások előirányzata. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Jobb Gyula polgármester 

A vírushelyzettel kapcsolatban fontos információ, hogy dr. Földi Ágnes gyermekorvos jelezte, 

hogy sok beteg gyermek van az iskolában. Jelezte a népegészségügyi intézet felé, hogy kéri a 

gyermekek tesztelését. A tesztelést el is végezték két osztályban. Az osztályokból kiválasztottak 

3-3 gyermeket, akikhez kimentek és az otthonukban végezték el a tesztelést. Hétfőn lesz meg 

az eredmény. Ha lesz pozitív, akkor baj van. A beteg gyermekek száma növekedett mára. Az 

előírásoknak megfelelően jártak el az iskolában, testhőmérséklet mérés, fertőtlenítés után 

mehetnek be a gyerekek. Megnézte az intézményeket. Az óvodában 30 %-a beteg a 

gyermekeknek. A mai nap folyamán is küldtek haza gyermekeket, mert folyt az orruk, 

köhögtek. Fontos információ, hogy a háziorvos is karanténba került. Találkozott pozitív teszttel 

rendelkezővel. Ma vettek mintát a háziorvostól és az asszisztenstől is. Az asszisztens dolgozhat, 

a háziorvos karanténba került, ezt nem is értette. Az adonyi háziorvos helyettesíti a dr. Fenyvesi 

Bélát, erről a tájékoztató felkerül a honlapra és az újságba is. Tájékoztatjuk a lakosságot. Sok 

szülő nem engedi az iskolába a gyermeket bármilyen kis panasz esetében sem. Ha valakinek 

fontos információ jut a tudomására, azt ossza meg vele,  ez a kérése.  

Fekete György alpolgármester 

Az a javaslata, hogy a közeljövőben majd általános dolgokról beszéljenek. Az útjavítások 

elvégzését is fontos feladatnak tartja az ősz folyamán.  

Többen egyetértenek vele.  
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Jobb Gyula polgármester 

Lassan befejeződik a csatornaépítés, folyik még az utak helyreállítása. Kéri Posch János 

képviselőt, hogy a településőrrel együtt térképezzék fel, hogy melyik utcákat kell javítani, 

aszfaltozni. Fekvőrendőr telepítését többen javasolták. Ő nem ért egyet vele, inkább a 

gyorshajtókat kell megfogni, megbírságolni.  

 

Fekete György alpolgármester 

Közlekedésfejlesztési koncepció elkészítését javasolja.  

 

Nem értenek vele egyet, a közlekedési szabályok betartását kell szigorítani. 

 

Mivel több hozzászólás a napirendi pontokhoz nem történt, a polgármester a rendkívüli nyílt 

testületi ülést berekesztette. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Jobb Gyula                       Dr. Neumann Helga 

polgármester                                   jegyző     

  

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:  

 

 

 

Palóczi Tímea 

főelőadó 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 

Posch János 

képviselő  


