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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes 
Csontos József 
Ludányi Ferenc képviselők 
 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
  
Meghívottként megjelentek: 

Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a meghívottakat és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel. Ennek megfelelően:  
 

Napirendi javaslat: 

 
I. napirend:  Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
III. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Csontos József személyében. 
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A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

Napirend előtt 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
Nagy Károly: 

− április 7-8-án borászokkal közös borkóstoló túrán vettünk részt. Nagyon jól sikerült és 
úgy gondolom, hagyományt lehetne belőle teremteni. 

− április 9-én a Nagyik és Unokák Egyesület rendezvényén vettem részt, ami szintén 
nagyon jól sikerült, színvonalas műsort adtak, dicséretes a szervezés. 

− a Klebelsberg intézményfenntartóval közös tájékoztatást tartottunk az iskolában, ahol 
beszámoltak a legutóbbi időszakban történt változásokról. 

− helyi Borversenyt nyitottam meg a minap, ahol 9 borász mintegy 40 borával 
képviseltette magát, nagyon sikeres volt a rendezvény. 
 

Megkérdezem tisztelt képviselő-társaimat, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a két testületi ülés 
közötti történtekkel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs további kérdés, felkérem a Képviselő-testület bizottságainak vezetőit, hogy 
számoljanak be a két ülés között történt eseményekről! 
 

2./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója a két ülés között 
történtekről 

 
Csontos József: 
Nem volt bizottsági ülés az elmúlt időszakban. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. 

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója a két ülés között történtekről 

 
Ludányi Ferenc: 
Egy ülés volt áprilisban, ahol települési támogatásra vonatkozó kérelmeket bíráltunk el. 
 
Nagy Károly: 
Köszönöm a beszámolót. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, megkérem a 
Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, tartsa meg beszámolóját. 
 

4./ Az óvoda tájékoztatója a két testületi ülés történtekről 
 
(Az óvoda beszámolója a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e kérdésük a beszámolóhoz?  
 
Már Ágnes:  
Nekem egy megjegyzésem lenne. Sok színes programról kaptunk tájékoztatást, amiért gratulálni 
szeretnék  az óvoda vezetőjének. 
 
Szecskő Tiborné: 
Köszönjük szépen. 
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Nagy Károly:  
Az Óvoda vezetője átadta nekem a pedagógiai minősítő iratait, esetleg mondanál róla egy-két 
szót? 
 
Szecskő Tiborné: 
Minden pedagógusnak át kell esnie ezen a minősítő eljáráson, ahol 8 témakörön belül vizsgálják 
az illető felkészültségét, rátermettségét. Engem most először minősítettek ezzel a módszerrel és 
úgy gondolom, jó eredménnyel zárhattam a vizsgálatot. Részleteiben, három bizottsági tag nézi 
meg a foglalkozásokat, végeredményben meg kellett védeni a korábban írásban beküldött 
pedagógiai programot. Szakmai értékelésük alapján 91%-on végeztem, ami úgy gondolom, jó 
eredmény. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük és gratulálunk a szép teljesítményhez. 
 
Szecskő Tiborné: 
Köszönöm szépen. 
 
Nagy Károly:  
Van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, térjünk rá a napirendi pontokra. 
 

I. napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 
 
Nagy Károly: 

− szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről. Meghirdettük, az árajánlatokat várjuk. 
− közbeszerzési szabályzatról. Elfogadtuk. 
− Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről. Elfogadtuk, 

elküldtük az illetékeseknek. 
− óvodai beiratkozásról. Kihirdettük, ha jól tudom, a héten folyamatos. 
− intézményi térítési díj  megállapításáról. Megállapítottuk. 
− Hősök utca 1. alatti volt pizzéria helyiségeinek hasznosításáról, 
− Hősök utca 1. alatti volt élelmiszerbolt helyiségeinek hasznosításáról, 
− építési telkek hasznosításáról. Lejárt a hirdetésben megszabott határidő, sajnos nem volt 

jelentkező. A napirend után térjünk vissza rá. 
− Gyöngyöstarján című könyv vásárlásáról. Döntöttünk róla. 
− Dobó utca 45. szám alatti ingatlan bérletéről. Döntöttünk a kérdésben, beszéltem a 

kérelmezővel, azóta nem keresett meg. 
− Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai alaptevékenységeiről, 

továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és főtevékenységének 
államháztartási szakágazati besorolásáról. A döntést meghoztuk, elküldtük az 
Államkincstár felé. 

− a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról. Elfogadtuk 
a módosítást. 

− beszerzési szabályzatról. Döntés született róla. 
− Hatház utca helyi közút forgalomszabályozásáról. Az elfogadott döntésnek megfelelően a 

táblákat megrendeltük. 
− munkaterv módosításáról. Elfogadtuk a módosítást. 
− A Puskás Ferenc Stadion bontott székeinek igényléséről. Föladtuk az igénylést. 

 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés a lejárt határidejű határozatokhoz?  
 
Jenei Károly: 
Úgy hallottam, árverés alá került egy ingatlan a községben. Tudunk valamit a licitálásról? 
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Nagy Károly:  
A Földhivatal által még nincs bejegyezve az új tulajdonos, de 30 nap áll rendelkezésre, hogy 
bejegyeztesse a tulajdoni lapra. Amennyiben tudunk valamit, mindenképpen értesíteni fogom a 
képviselő-testületet. 
Amennyiben nincs, áttérnénk a következő napirendre. 

 

II. napirend A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
(Az előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót gazdálkodási előadónknak, a lényeget kiemelve ismertesse a napirendet. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetésének módosítását 37.291 
eFt-ban javaslom elfogadni az alábbi megbontásban: felügyeleti hatáskörben 33.957 eFt-ban, saját 
hatáskörben pedig 3.334 eFt-ban. 
Felügyeleti szervi hatáskörben a kapott támogatások jogcímét és azok felhasználását a .. sz. 
melléklet tartalmazza. Főbb jogcímek: Felhalmozási célú támogatásra a 2016. évi felújítási 
munkálatokra 16.631 e Ft érkezett elsősorban a konyha felújítási munkálatainak 
előfinanszírozására. Továbbá 5.821 eFt érkezett december hónapban a 2016. évi 0. havi normatíva 
megelőlegezésére. 2014. évi normatíva elszámolása után az Önkormányzatot 1.294 e Ft támogatás 
illette meg. Kiegészítő (ÖNHIKI) támogatást összesen 2.954 eFt-ot kaptunk, valamint szociális 
tüzifa támogatás címén 800 eFt-ot. Bérkompenzációra, szociális feladatok támogatására, 
gyermekvédelmi támogatásra és köznevelési feladatok támogatására is érkezett az önkormányzat 
számlájára bevétel, melynek felhasználása kötött.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. A előterjesztés táblázatait előzetesen megküldtük. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? 
 
Már Ágnes:  
Kérném, hogy ezeket a táblázatokat máskor legalább egy héttel a képviselő-testületi ülés előtt 
kaphassuk meg, mert nincs idő az áttanulmányozásukra. 
 
Nagy Károly:  
Kérdezem gazdálkodási előadónkat, hogy miért nem sikerült most korábban megküldeni az 
anyagot? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Az Államkincstár felé volt adatszolgáltatási kötelezettség, ami miatt nem tudtam elkészíteni 
korábban. Az Államkincstár meglehetősen megbonyolítja az adatszolgáltatást azzal, hogy 
folyamatosan változtatják az adattáblákat és köteleznek, hogy ezeket kitöltve, záros határidőn 
belül megküldjük. 
 
Jenei Károly: 
Kiegészítésként azért hozzátenném, hogy év közben találkoztunk ezekkel az adatokkal, ez már az 
összeg-szerűsítése, technikai helyrekerülése az egyes kiadásoknak, bevételeknek. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Igen. Költségvetésileg év végén kerülnek helyre az év közbeni pénzforgalmi tételek.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a kiegészítést. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a 
rendelettervezetnek megfelelően! 
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A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2/2016. (V. 19.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

1/2015. (II.19.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A rendelet és annak melléklete a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.) 
 

III. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, értékesítése 

 
Nagy Károly:  
A Pizzéria, a Kenyérbolt és a telkek hasznosítása céljából feladott hirdetések nem hoztak 
eredményt, nem pályázott senki. Gondolom olvastátok a hirdetést, elégnek tartjátok-e vagy 
változtassunk rajta, amennyiben újra meg akarjuk hirdetni?  
 
Csontos József: 
Esetleg fényképet lehetne csatolni a hirdetés mellé. A szövegeken lehet, hogy elsiklik a figyelme az 
olvasónak. A képek talán jobban lekötik a figyelmet. 
 
Már Ágnes:  
Ezen kívül javaslok egy települést népszerűsítő videó elkészítését. Már láttam ilyet más községről. 
Nyilván nem az országos médiában történő megjelenítésére gondolok, csak a honlapra vagy a 
közösségi oldalakra bemutatva a fontosabb látnivalókat. Lehetne bevonni az iskolás gyerekeket is 
vagy az egyesületeket. Tudom, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra kivitelezni, de hosszú 
távon megérné. 
 
Szita Ferenc: 
A telkeket is meg lehetne hirdetni még a közösségi oldalakon is.  
 
Már Ágnes:  
És ha továbbra sem jelentkezik senki, talán mi is kereshetnénk építkezési beruházókat, 
vállalkozókat.  
 
Jenei Károly: 
Nem vagyok optimista a telkek ügyében. Láttam gyöngyöstarjáni ingatlanokról szóló hirdetéseket, 
ahol 15-18 millió forintért árulják a kész házakat. Ebből az összegből manapság nem lehet házat 
építeni. Azt látom, hogy nagy a kínálat, méghozzá nyomott áron. Amíg ez a tendencia marad, 
véleményem szerint nem fognak építkezni az önkormányzati telkeken.  
 
Csontos József: 
Én úgy gondolom, hogy a telkeket viszont el lehet adni. Nem lehet tudni, ki mit akar. Lehet, hogy 
valaki építkezni akar. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Szerintem elsődlegesen meg kellene határozni, hogy ki a célközönség, kiket akarunk megszólítani. 
Első körben egyben volt meghirdetve. Kérdés, hogy ilyen vállalkozót akarunk-e? Vagy 
megfordítva, az önkormányzat kezdje el kialakítani az építési telkeket?  
 
Nagy Károly:  
A CSOK beindulásakor nagy reménnyel voltunk a fiatal házasok ingatlanvásárlásával 
kapcsolatban. De azóta úgy veszem észre, hogy megtorpantak a támogatások, mert nem egyszerű 
felvenni a pénzeket.  
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Csak a főút mellett két oldalt található ingatlanok közművesítése azért nem került szóba, mert 
még nincsenek erről információink. Amennyiben árajánlatot kérünk a közművesítésről, a 
hirdetéseket úgy is megjelentethetnénk, hogy ezen az áron kívánja értékesíteni az önkormányzat a 
tulajdonában lévő telkeket. Jelenleg azonban még ezt az árat sem tudjuk megmondani. 
 
Csontos József: 
Az óvoda vezetőjének beszámolójában hallhattuk, hogy csak 13 gyermek iratkozott be. Tenni kell 
valamit, hogy ez megváltozzon.  
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint össze kellene gyűjteni azokat az ingatlanokat, amelyeket most kínálnak és 
tudnak ajánlani. Pl. telkeket, épületeket. Ezt is meg lehetne hirdetni. Szép faluban élünk, érdemes 
lenne ezt a szépséget másoknak is megmutatni, hogy minél többen jöjjenek ide lakni, ide járni 
iskolába, óvodába. A turisztikai fejlesztés nem elégséges ahhoz, hogy a falu fenn tudjon hosszú 
távon maradni. 
 
Csontos József: 
Gyöngyösön egyre több gyár létesül, amivel több munkalehetőség várható. Meg kell ragadni az 
alkalmat. Támogatom, hogy ismertető videót készítsünk a faluról és a hirdetést is jelentessük meg, 
képpel kiegészítve. 
 
Jenei Károly: 
Először mindenképpen árajánlatot kell kérni a videóra. 
 
Már Ágnes:  
Azt is meg kellene határozni, hogy mennyi telek eladása reális. Ne essünk abba a hibába, hogy 
túlvállaljuk magunkat. 
 
Nagy Károly:  
Ha a főút két oldalán lévő telkeket vesszük alapul, akkor kb. 20 alakítható ki. 
 
Már Ágnes:  
És az sem mindegy, hogy egyszerre vagy szakaszosan adjuk el a telkeket. 
 
Jenei Károly: 
A közművesítés miatt egyszerre lenne érdemes, mivel az mindig az útburkolat felbontásával járna. 
 
Már Ágnes:  
Ez logikus. 
 
Nagy Károly:  
Ha úgy gondoljuk, meg tudom keresni a Gyöngyösi TV-t és árajánlatot kérek a videóról. 
 
Jenei Károly: 
Egyetértek. Árajánlatot kell kérni a videóra és a közművesítésre vonatkozóan egyaránt. Ezt 
követően kell végiggondolni, hogy milyen eladási formát választunk. 
 
Már Ágnes:  
Kellene készíttetni egy látványtervet, ami szemléltetni tudná a megvalósítás utáni képet. Ez 
jobban meg tudja kapni a szemet. 
 
Nagy Károly:  
Akkor tehát egy 1-2 perces reklámfilm elkészítéséhez és a látványtervhez kérünk árajánlatot. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Továbbra is az a kérdésem, hogy ki a célközösség? Milyen réteget célozzunk meg? Erre a kérdésre 
válaszolni kell. Ahogy arra is, hogy mennyiben közmű-kivitelezőtől kivitelezői tervajánlatot 
kérünk, azt visszaosztjuk egy telekre ez alapján határozzuk meg a bekerülési költséget?  
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Jenei Károly: 
Én szkeptikus vagyok. Néhány év alatt körülbelül 200 fővel csökkent a lakosság. A fiatalok egyre 
inkább elköltöznek innen, miközben nem költöznek be az emberek. A látogatók fejében meg sem 
fordul, hogy ideköltözzenek. A fiatalok nem tudnak mit kezdeni a környék lehetőségeivel. 
Nemhogy tervezni, de megélni nem lehet itt. Ki kell deríteni, hogy van-e konkrét oka, amiért nem 
maradnak itt a fiatal családok és nem ide járnak óvodába, iskolába a gyerekek. 
 
Csontos József: 
Sajnos Nógrád és Heves megye nagyon el van maradva.  
 
Jenei Károly: 
Lehet azt mondani, hogy tiszta a levegő, de ma már nem ez a központi kérdés. Megfelelő 
jövedelmet biztosító települést keresnek. Korábban voltak vállalkozók látványtervvel telkek 
eladására, de már akkor nem voltak érdeklődők. Mi is próbálkozhatunk, de nem vagyok optimista. 
A megfelelő jövedelem nagyon csábító a fiataloknak. Egy huszonéves már érzi, hogy milyen 
különbségek vannak létbizonytalanság szempontjából. Azért nincs annyi gyerek, mert a 20-30 
évesek nem látják értelmét a gyermekvállalásnak akkor, amikor nincs perspektíva. 
 
Nagy Károly:  
Annyit tudunk tenni, hogy kérünk a Gyöngyösi TV-től és a látványtervre vonatkozóan egy-egy 
árajánlatot. A következő ülésre ezek összegét megtudom és amennyiben nem lesz drága, a 
látványterv el is készül. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Amíg ezek elkészülnek, lesz-e intézkedés? Meghirdetjük-e közben az ingatlanokat? 
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint addig ne dobjuk ki ezt a pénzt, amíg nincs jobb ötletünk.  
 
Jenei Károly: 
Sajnos nincsenek olyan források, amivel a települést fel lehetne jobban fejleszteni. Nincsenek 
olyan lehetőségek, amivel megteremthetők az ide történő betelepülés lehetőségei. Mindig csak az 
események után futunk. 
 
Már Ágnes:  
Abban látom a problémát, hogy önként nem szívesen adnak – ha adnak egyáltalán – a 
fejlesztésekre.  
 
 
Jenei Károly: 
Már a mezőőrök fenntartásának finanszírozásával gondok vannak. 
 
Szita Ferenc: 
Talán a múlt alkalommal tett kirándulás elindít valamiféle változást. 
 
Már Ágnes:  
Én is remélem, hogy lassan lesznek közös nevezők a borászok között. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mivel három pályázat van, kettőről még dönteni kellene. 
 
Nagy Károly:  
Kérdés, hogy hirdessük-e tovább? Amennyiben igen, szerintem külön kellene a két ingatlant 
meghirdetni. 
 
Ludányi Ferenc: 
Attól félek, hogy továbbra sem lesz jelentkező. 
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Nagy Károly:  
Ilyen kis faluban nem egyszerű megélni a vállalkozásból. De ha van jobb javaslat, szívesen várom. 
A Pizzéria is kiadható lehetne akár 1-1 alkalomra is. Amennyiben így döntünk, meg kell határozni, 
hogy mennyiért? 
 
Jenei Károly: 
Lehetne 1.000 Ft/óra + rezsiköltség. Konyhahasználat nélkül. 
 
Nagy Károly:  
Ha nincs több javaslat kérem szavazzunk arról, hogy a Pizzéria helyiségének alkalomszerű 
kiadásáért – konyhahasználat nélkül – 1.000.- Ft / óra + rezsiköltséget kérünk. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (IV. 28.) 

KT határozata 
 

Hősök u. 1. volt pizzéria helyiségeinek bérbeadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Gyöngyöstarján, Hősök u 1 szám alatti ingatlan volt pizzéria helyiségét alkalmi használatra, 
konyhahasználat nélkül 1000 Ft/óra+rezsi költséggel adja bérbe. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

2./ Pályázatokról  
 
Nagy Károly:  
Mostanában kellett volna beadni a jáspis dombi turisztikai pályázatot. Tegnap volt a határidő, de 
meghosszabbították május 21-ig. 
Másik pályázatunk a védőnői szolgálat épületének felújítása. Az óvoda energetikai 
korszerűsítésére beadandó pályázatunk júliusi határidős, ebben már napelem felszerelése is 
szerepel.  
Az iskola és a művelődési ház felújításának pályázata júniusi határidős, az összegekről még nem 
rendelkezünk információval. Ahogy azzal kapcsolatban sincsenek ismereteink, hogy az 
Önkormányzati Hivatal épülete belefér-e a pályázatba. 
 
Jenei Károly: 
Pályázatokkal kapcsolatban elmondanám, hogy a Sportegyesület részéről beadandó pályázat 
határideje harmincadika. Lecsökkentett nagyságrendű pályázat lesz. Véleményem szerint, ha lejár 
ez az időszak, a továbbiakban ilyen módon nem lehet működtetni a labdarúgást. A nyári 
időszaktól kezdődően drasztikusan vissza kell léptetni a csoportokat. 7 utánpótlás csapatot ebben 
a formában nem lehet fenntartani, működtetni. A működési célú pályázatok önereje sem lesz 
finanszírozható, amennyiben az önkormányzat nem támogatja a Sportkört. Elértük a határainkat, 
és részemről már nem fokozható a saját erőből történő támogatás. Nem tud a Sportkör más 
jellegű forrásokhoz jutni. És ha meg kell szüntetni a felnőtt csapatot, az utánpótlásnak sem lesz 
jövője. 
 
Csontos József: 
Ha megszűnik a labdarúgás, még kevesebb gyerek marad a faluban. A foci embereket mozgat meg. 
Ha megszűnik, még zártabb lesz a falu. 
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Szita Ferenc: 
Arról nem is beszélve, hogy egy hatalmas közösséget építettél fel, alpolgármester úr, és ez tönkre 
fog menni. 
 
Már Ágnes:  
Szívem szerint további összegekkel támogatnám a futballt, de az iskolát sem hagyhatjuk tovább 
pusztulni. 
 
Nagy Károly:  
Véleményem szerint konkrét összegekről kellene beszélni. 
 
Jenei Károly: 
Szívem szerint hallgatnék, mert úgy gondolom, hogy negatív megítélés alá esünk. 
 
Csontos József: 
Ki kell mondani azt az összeget, amivel megmenthető a foci. 
 
Nagy Károly:  
Konkrét számokat kell tudnunk, mivel azt az összeget valahonnan el kell venni, ha a Sportkört 
támogatjuk. 
 
Már Ágnes:  
Támogassuk a Sportkört, de ugyanakkora összeggel támogassuk az iskolát is! 
 
Jenei Károly: 
De ott az intézményfenntartónak kellene a felújítást megoldani, hiszen az önkormányzatnak már 
nincs tulajdonában az épület. 
Már Ágnes:  
Attól még beázik a tető és a mi gyerekeink vannak olyan körülmények között, amilyenben vannak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Jelen pillanatban az idei év problémáiról beszélünk, de most úgy látom, hogy tartós megoldásra 
lenne szükség, amelyhez tartós források kellenek.  
 
Már Ágnes:  
Helyi vállalkozások megkeresése nem lenne megoldás? 
 
Jenei Károly: 
Már próbáltuk, de időpontot sem kaptunk. De májusig még beszéljünk róla itt a testülettel. 
 
Ludányi Ferenc: 
Szerintem is olyan támogatásban kellene gondolkodni, ami folyamatos és tartós, ne csak ebben az 
egy évre biztosítsa a működést. 
 
Nagy Károly:  
Korábban is mondtam már, hogy addig lesz a községben foci, amíg Jenei Károly szervezi. Sajnos 
azonban vannak a faluban is negatív hangok. 
 
Már Ágnes:  
Azokkal nem kell foglalkozni. 
 
Jenei Károly: 
Túl nagy energiát fordítok bele munka előtt és után is. Nyolc éve mindennapos program már. A 
sikerek természetesen jól esnek, de lassan már belefáradok. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a munkádat és reméljük, a továbbiakban is lesz még teendő a Sportkör háza táján. 
További kérdés vagy észrevétel? 




