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Lövő Község Önkormányzata   
 
Lövő   
 
7-1/2020. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
H A T Á R O Z A T                                                                  N A P I R E N D  
 
 
42/2020.(VIII.05.)                                              Az ülés napirendi pontjainak elfogadása  
 
 
43/2020.(VIII.05.)                                              Menyhárt Beáta megválasztása  
                                                                            jegyzőkönyv hitelesítőnek  
 
 
44/2020.(VIII.05.)                                             Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit  
                                                                           Kft. 2019.évi beszámolóinak elfogadása 
                                                                            
 
45/2020.(VIII.05.)                                             Anya-és gyermekvédelmi feladatok 2019.évi                                                                        
                                                                           ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása  
 
 
46/2020.(VIII.05.)                                             Lövői Napsugár Óvoda beszámolójának  
                                                                          elfogadása   
 
47/2020.(VIII.05.)                                            Tanyagondnoki szolgáltatás elindítása  
 
 
48/2020.(VIII.05.)                                            Tanya-és falugondnoki buszok beszerzésére  
                                                                          pályázat benyújtása  
 
 
49/2020.(VIII.05.)                                            Mohl Adolf utcai ingatlanok egyéb belterületi 
                                                                          lakott helyként történő besorolása    
          
     
50/2020.(VIII.05.)                                            Szalay Szabolcs egyéni vállalkozóval kötött 
                                                                          megállapodás módosítása  
 
 
51/2020.(VIII.05.)                                            Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és 
                                                                          Biztosítási Alkusz Kft ajánlatának elutasítása  
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Lövő Község Önkormányzata  
 
Lövő     
 
7-1/2020. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2020.augusztus 5-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Hollósi Gábor polgármester 
                       Tischlerné Németh alpolgármester    
                        Balics Kamill   
                        Lövői Gergely   
                        Menyhárt Beáta   
                        Spóner Tiborné képviselők  
                        Lukács Antal Györgyné jegyző  
         
Meghívottak: Lágler Éva ügyvezető   
                      Vadászné Németh Piroska területi védőnő 
                      Vargáné Herceg Anita óvodavezető-helyettes       
                      
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület  
tagjai közül 6 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 fő, így az ülés határozatképes, azt  
megnyitja. 
 
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
  
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el 
a mai ülésén: 
 
1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2019.évi munkájáról 
 
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2019.évi ellátásáról   
     
3.)Lövői Napsugár Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékelése   
      
4.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 



4 
 

 
42/2020.(VIII.05.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2019.évi munkájáról 
 
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2019.évi ellátásáról   
     
3.)Lövői Napsugár Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékelése   
      
4.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
  
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 
értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javaslom, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyveit Menyhárt Beáta hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt 
Beátát választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2020.(VIII.05.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                              jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt Beátát választja  
                                              meg.  
 
                                              Határidő: Azonnal  
        
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
 
1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2019.évi munkájáról 
 
Lágler Éva: a tavalyi évben heti ismétlődő tanfolyamaink, számos rendezvényünk volt, de  
sajnos ezekre kevés ember mozdult meg. Már igényfelmérést is készítettünk, hogy 
megismerjük az emberek kulturális igényeit, próbálunk több mindenre lehetőséget adni. 
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2020.augusztus 15-én szombaton a fiataloknak bált szervezünk, vasárnap a gyermekeknek és 
az idősebb korosztálynak szervezünk programokat, így próbáljuk a búcsút megtartani, 
színvonalasabbá tenni a faluban. 
 
Konditermünk jól működik, az eszközöket most hoztuk vissza, és eltöröltünk a fél havi 
bérletet is, mert ezzel többen visszaéltek. Jelenleg csak havi bérlet megvásárlására van 
lehetőség. 
 
A szálláshely is kihasznált, nyáron sokszor kevés a rendelkezésünkre álló hely. 
Igyekszünk mindent megoldani, a festés nagyobb részét magunk végeztük, egy 
önkormányzati alkalmazott segített be ebbe a munkába. 
 
A Szolgáltató és Kulturális Központ létszáma a falugondnoki szolgálatás fenntartóváltással 
történő átadása miatt 1 fővel csökkent, egyéb változás nem történt. 
      
                                             (írásos előterjesztések csatolva ) 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: megköszöni a központ dolgozóinak munkáját, a rendezvények 
-a zalalövői és az István a király -magas színvonalú lebonyolítását. Az erzsébettábor 
lebonyolításában való közreműködést, melyre jó visszajelzések érkeztek.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti évéről szóló kiegészítő mellékletet, és a közhasznúsági jelentést 
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.      
  
Határidő: 2020.augusztus 19.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
44/2020.(VIII.05.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti évéről szóló kiegészítő 
mellékletet, és a közhasznúsági jelentést az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.      
  
Határidő: 2020.augusztus 19.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2019.évi ellátásáról   
     
 
Vadászné Németh Piroska: hetente kétszer 3 órában védőnői tanácsadást tartok, a háziorvossal 
közösen heti egy órában van tanácsadásunk. Az óvodában és az iskolában ellátom a 
jogszabályokban meghatározott feladatokat, így tudom megszerezni a finanszírozáshoz 
szükséges pontszámot. 
 
A méhnyakszűrés akadozik, nehézkesen ment a tavalyi évben is, mivel nincs szűrési 
koordinátor, nem küldenek ki meghívókat az érintetteknek. 
 
Baba-mama klubot rendszeresen tartok melyen a megjelentek száma magas. 
A 7 osztályosoknál 8 lány vette igénybe az ingyenes HPV elleni védőoltást. 
 
A gyermeklétszámunk évről-évre kevés, az idei évben is csak 12 szülés volt, ebből 4 gyermek 
nemeskéri volt.  
 
                                                    ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi feladatok 
2019. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
            
45/2020.(VIII.05.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –
és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben  
foglaltak szerint elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester          
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3.) Lövői Napsugár Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékelése   
 
                                             ( írásos előterjesztés csatolva ) 
                                               
Vargáné Herceg Anita: intézményünkben a tavalyi évben a pedagógusok ötven százaléka 
kicserélődött. A távozók helyére fiatalok érkeztek, akik jól beilleszkedtek a csapatunkba.  
Az előző évben egy dajkánk is távozott, helyére felvett dolgozó a dajka képesítést már 
megszerezte. 
 
Hetente egy alkalommal három órában logopédus, és fejlesztő pedagógus jár az óvodánkban, 
mely nagy segítséget jelent a nem tisztán beszélő gyermekeknek. 
 
Nagyon sok rendezvényünk a veszélyhelyzet miatt elmaradt, de 2020.augusztus 25-én a 
nagycsoportosok búcsúztatóját szeretnénk megtartani. Ezzel egyidejűleg az óvodaudvart is 
szeretnénk felavatni, melyet egy pályázatnak köszönhetően tudtunk felújítani. 
 
A veszélyhelyzet ideje alatt távoktatással tartottuk a szülőkkel és gyermekekkel a kapcsolatot, 
erre is sok pozitív visszajelzést kaptunk. 
 
Megköszöni az önkormányzat segítő támogatását, melyet a veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott  
az intézménynek. 
 
Hollósi Gábor: megköszöni az óvoda dolgozóinak lelkiismeretes munkáját. Tájékoztatja a 
jelenlévőket arról, hogy az intézmény jövőre 100 éves lesz, melyet méltó módon szeretnének 
megünnepelni, az időpontja még nem ismert. Jó lenne ha sikerülne a lebonyolításához pályázati 
támogatást szerezni.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda  
2019/2020.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak  
szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Hollósi Gábor polgármester                                                                
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
46/2020.(VIII.05.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Napsugár Óvoda 2019/2020.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Hollósi Gábor polgármester                         
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4.) Egyéb feladatok  
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Magyar Falu Program keretében 
Tanya-és falugondnoki buszok beszerzésére van lehetőség, közel 11 M Ft-ra lehet pályázni. 
A busz teljes felszereléséhez még közel 1,3 M Ft saját forrást is kell biztosítani, amennyiben  
sikerül a támogatást megszerezni.  
 
A pályázat feltétele, hogy a településen a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást 
el kell indítani. A falugondok szolgáltatásnál a jogszabályban meghatározott lakossági  
létszámunk több, így a tanyagondnoki ellátásra tudnánk pályázni a belterületi 
egyéb lakott helyen, ahol 70-400 fő között lehet a lakosság. Javaslom a Mohl Adolf utcában 
lévő ingatlanokat belterületi jellegét változtassuk meg, 2020.augusztus 31.napi hatállyal egyéb 
belterületi lakott helyként soroljuk be. 
 
A jelenlévők támogatták a pályázat benyújtását, a tanyagondnoki szolgáltatás elindítását, és  
a Mohl Adolf utca egyéb belterületi lakott helyként történő átsorolását.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:   
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a úgy határoz, hogy az önkormányzat 
Lövő község közigazgatási területének bel-és egyéb belterületi lakott helyein 2020.november 
1-től tanyagondnoki szolgáltatást indít. 
                                               
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátás szolgáltatói nyilvántartásba-  
vételének megindítására. 
 
Határidő: 2020.augusztus 15.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek, 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:   
 
47/2020.(VIII.05.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
úgy határoz, hogy az önkormányzat Lövő község közigazgatási területének bel-és 
egyéb belterületi lakott helyein 2020.november 1-től tanyagondnoki szolgáltatást indít. 
                                               
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátás szolgáltatói nyilvántartásba-  
vételének megindítására. 
 
Határidő: 2020.augusztus 15.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése tárgyú felhívásra 
pályázatot nyújt be. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: 2020.augusztus 15.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek, 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:   
 
48/2020.(VIII.05. )határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Tanya- és falugondnoki  
buszok beszerzése tárgyú felhívásra pályázatot nyújt be. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: 2020.augusztus 15.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat létrehozása 
érdekében a Mohl Adolf utcában lévő ingatlanok belterületi jellegét megváltoztatja, és  
2020. augusztus 31.napi hatállyal a Mohl Adolf utcai ingatlanokat egyéb belterületi lakott  
helyként sorolja be. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a címnyilvántartásban az átvezetésről 
gondoskodjon 
 
Határidő: 2020.augusztus 31. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek, 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:   
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49/2020.(VIII.05.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
tanyagondnoki szolgálat létrehozása érdekében a Mohl Adolf utcában lévő ingatlanok  
belterületi jellegét megváltoztatja, és 2020. augusztus 31.napi hatállyal a Mohl Adolf utcai 
ingatlanokat egyéb belterületi lakott helyként sorolja be. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a címnyilvántartásban az átvezetésről 
gondoskodjon 
 
Határidő: 2020.augusztus 31. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
Lukácsné: ismerteti Szalay Szabolcs egyéni vállalkozó kérelmét a képviselőknek. 
Nevezett vállalkozó vállalta, hogy a szociális étkeztetést igénybe vevőknek napi egyszeri  
meleg étkeztetést biztosít 2020.június 1-től. A vállalkozó a kiszállítást saját gépjárművével 
és saját emberével vállalta a 2020.április 15-én megkötött megállapodás alapján.  
 
Szalay Szabolcs vállalkozó kérte a megkötött megállapodás módosítását, úgy hogy a 
kiszállítást az önkormányzat saját gépjárművével és saját alkalmazottjával oldja meg. 
Kérését azzal indokolta, nem tudja úgy megoldani, hogy nyerséges legyen, mivel két autót kell 
forgalomba állítani. A szerződés aláírásakor úgy vállalta az ellátás biztosítását, elkezdi, és 
amennyiben szükséges lesz közösen változtatnak a feltételeken. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: ahhoz, hogy az étkeztetést igénylőknek biztosítani tudjuk az ellátást, javaslom  
a megállapodás módosítását úgy, hogy a kiszállítást az önkormányzat sajt gépjárművén, a 
saját emberével biztosítja 2020.augusztus 17-től. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés keretében 
biztosított napi egyszeri meleg ételt Szalay Szabolcs egyéni vállalkozó útján a Héttörpe  
Vendéglőből (9461 Lövő, Fő utca 46.) biztosítja a lövői lakosok részére. 
 
A képviselő-testület a vállalkozóval kötött megállapodást 2020.augusztus 17-től módosítja 
e határozat mellékletében foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.augusztus 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
 



11 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:   
 
50/2020.(VIII.05.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
étkeztetés keretében biztosított napi egyszeri meleg ételt Szalay Szabolcs egyéni vállalkozó 
útján a Héttörpe Vendéglőből (9461 Lövő,Fő utca 46.) biztosítja a lövői lakosok részére. 
 
A képviselő-testület a vállalkozóval kötött megállapodást 2020.augusztus 17-től módosítja 
e határozat mellékletében foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.augusztus 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
Hollósi Gábor: az előző ülésen az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. képviselője tájékoztatót  
minket a biztosítási ajánlatukról. A felvetett kérdéseinkre a választ megkaptuk. 
Kéri a képviselők véleményét, döntését az ügyben. Tájékoztatja a jelenlévőket a jelenlegi 
biztosítási összegről, mely 12 ingatlan biztosítását tartalmazza. 
 
Hozzászólás: 
 
Menyhárt Beáta: a jelenlegi biztosítás összege nem magas, nem biztos, hogy ennél kedvezőbb 
ajánlatot kapnánk. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy nem kívánja 
felülvizsgáltatni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra megkötött biztosítást az 
Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft-vel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.augusztus 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
 A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:   
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51/2020.(VIII.05.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy  
határoz, hogy nem kívánja felülvizsgáltatni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra 
megkötött biztosítást az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz  
Kft-vel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.augusztus 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
   
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Horváth Ferenc utcától Völcsej község 
első lakóházáig, a 8627-es út mellett a következő évben kerékpárút és járda kiépítésére lesz 
pályázati lehetőség. Ahhoz, hogy pályázni tudjuk előzetesen egyeztetni kell az út  
melletti ingatlan tulajdonosaival, és meg kell vásárolni az ehhez szükséges területeket. 
A terület megvásárlása előtt telekmegosztási eljárást is le kell folytatni. 
 
A jelenlévők javasolják az egyeztetés megkezdését, a folyamat elindítását. 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket az idei évben tervezett munkálatokról melyek az  
alábbiak: Kertköz murvázása, a Kert utca végén szegélykövek elhelyezése, és földmunka -
végzés, a Sport utca patkájának a javítása, Büszkeségpont emlékműnél murvázás és  
tereprendezés, a Fő utca 74-75.számú ingatlanok vízelvezetésének megoldása és tereprendezés. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket a lomtalanítás időpontjáról, és arról, hogy a nemeskéri  
lakosok is behozhatják lakcímkártyával a hulladékokat az iskolai udvarra.  
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a temetői kápolna előtti terület térkövezésére lesz  
pályázati lehetőség, melyet az egyházközség tud majd benyújtani. 
 
 
Kérdések, bejelentések: 
 
Spóner Tiborné: mikor várható elektronikai hulladékgyűjtés ? 
Felveti nem lehetne a községben más területen is elindítani a telkesítést ? 
 
Menyhárt Beáta: javasolja a Fő utcai kerteknél kezdjék meg a telkesítést. 
 
Tischelerné Németh Noémi: úgy gondolom nagyon sok embernek gondot jelent a nagy telek, 
véleményem szerint most már hajlanának az emberek a Fő utcai és Szent István utcai kertek 
eladására.  
 
A ciklus elején arról volt szó, hogy a képviselőket az önkormányzat jobb működése 
érdekében feladatokkal fogják megbízni. Javasolja induljanak egy utcánál, menjenek ki az 
emberekhez, és közösen mérjék fel a lakók igényeit, kéri erről a lakókat tájékoztassák. 
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