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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságnak a 
2007. március 1-én 15:00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Páczi Antal elnök, Pádár Erika, Hornyák Balázs, Bánné Veres Zsuzsa, Bíró 
László, Juhász Sándor polgármester, Vad Mária alpolgármester, 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Vargáné Vass Éva jegyző,  
 
Dr. Páczi Antal elnök: Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Dr. Vass Csaba állami tiszti 
főorvos urat, Rédey József ügyvezető igazgatót az Emergency Service képviseletében, valamint az 
Európa Mentőszolgálat részéről Váradi Zsolt urat. A bizottsági ülést 15:00 órakor megnyitja, 
megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. 

1. napirendi pont Orvosi Ügyelet témája c. előterjesztés. 
 Előadó: Dr. Páczi Antal elnök. 
2. napirendi pont Egyebek. 

 
Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság a napirendre tett javaslatot 5 – egyhangú – 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
1. napirendi pont: Orvosi Ügyelet 
Dr. Páczi Antal elnök: Mielőtt rátér, a napirendi ponthoz rövid bevezetőt mond a képviselőtestület 
és a bizottságok működéséről, tevékenységi köréről. A napirendi ponthoz kapcsolódva elmondja, 
hogy őt még nem keresték meg úgy, hogy döntését befolyásolni akarták volna. A testületi ülésen 
kaptak egy Szolgálati szerződés 3. sz. módosítása c. anyagot, amiben benne van minden, hogy 
Monorierdő a Pilisi ügyelethez csatlakozik. Ekkor kérte, hogy az Egészségügyi Bizottság tárgyalja 
meg a napirendet. Kérdezi, hogy miért került ez a téma szóba, mikor 30 éve Monor látja el az 
ügyeletet és panasz nem érkezett. 
 
Juhász Sándor: elmondja, hogy az önkormányzatot keresték meg és tettek egy javaslatot, hogy át 
szeretnék szervezni az orvosi ügyeletet. A javaslat szerint Monorhoz csatlakozna Bénye és Gomba, 
Pilishez csatlakozna Nyáregyháza, Monorierdő és Káva. 
 
Dr. Páczi Antal: nehezményezi, hogy nem tudott róla, hogy tárgyalások folynak, nem tájékoztatta 
senki.  
 
Juhász Sándor: hangsúlyozza, hogy nem előkészítő megbeszélések folytak, azokon vettek részt és 
erről adtak tájékoztatást folyamatosan. 
 
Dr. Páczi Antal: kérdezi, hogy mi indokolja, hogy a monorierdői ügyelet Pilisre kerüljön. 
 
Juhász Sándor: kéri, hogy a bizottsági elnök indokolja meg, hogy mi nem indokolja a csatlakozást. 
 
Dr. Páczi Antal: válaszában, hogy mi nem indokolja. 30 éve Monorra nem volt panasz. Indokolja a 
hely, hogy ha valaki rosszul van, bemegy Monorra és továbbszállítást igényel, akkor ott a mentő és 
Monorról máris Kerepestarcsára megy. De ha a beteg Pilisre megy, távolodik a kórháztól és a 
mentő Monorról kijön és úgyis Kerepestarcsára szállítják. Monoron van éjszakai gyógyszertár, 
állandó nyitva tartás, ez Pilisen nincs meg. Tapasztalata, hogy betegek egyenesen Monorra jöttek 
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Káváról, Pilisről is. Az ügyeleti szolgálat Monoron 16 óra, lefedi a teljes ügyeleti szolgálatot, 
Pilisen pedig az ajánlat 14 órára szól. Pilisen nincs különálló helyiség sem, míg Monoron különálló, 
csak az ügyelet részére fennálló helyiség van biztosítva. Ott akár 24 órás ügyeletté is lehetne 
terjeszteni az ügyeletet. Az árajánlat a monorié jobb, mint Pilisé.  
Pilis mellett szól, hogy kisebb lesz a forgalom, talán könnyebben elérhetővé válik, valamint a bruttó 
órabér a pilisi orvosoknak 200,– Ft-tal több. Véleménye szerint az ügyelet személyi összetétele és 
felszereltsége azonos. Több szól amellett, hogy Monoron maradjon az ügyelet. 
 
Hornyák Balázs: kérdezi, hogy a gyógyszertár függvénye nagyban befolyásolja-e, hogy Pilis vagy 
Monor. Mentővel kapcsolatban elmondja, hogy úgy tudja minden hívás Ceglédre megy be, és 
Cegléd osztja le. A Pilisiek felszereltsége meggyőzte. 
 
Váradi Zsolt: A monori ügyeleten az ápolók közül egy mentőtiszti főiskolát végzett, tehát 
életveszélyes esetben orvosi beavatkozást végezhet, van egy diplomás ápoló és diplomás védőnő. 
Az ÁNTSZ előírásainak minden megfelel. Természetesen van defibrillátor a gépkocsiban és az 
ügyeleten is. 
 
Rédey József: elmondja, hogy a két szolgáltató között nincs nagy különbség. Felszerelés és a 
személyzet tekintetében mind a két ügyelet megfelel az előírásnak és a hatásos jogszabálynak. 
Különbség az, hogy a pilisi ügyelet 8 hónapja üzemel, tehát minden, ami ott van vadonatúj. A 
személyzet 4 főállású nővérrel dolgozik, mind a 4 nővér E kategóriás. A gépkocsivezetők mentő 
gépkocsivezetők. Az ügyeletes orvosok a helyi szakorvosok, háziorvosok, és 2 mentőorvos. 
 
Dr. Páczi Antal: a szakorvosokhoz hozzáfűzi, hogy nem szakorvosok, hanem ugyanazok a kezdő 
fiatal orvosok ügyelnek általában, mint mindenütt az országban. Valamint attól, hogy Pilisen látják 
el a beteget attól még nem Ceglédre fogják vinni kórházban, hanem Kerepestarcsára. Pilisi tapaszta-
lata, hogy a beteg nem felhívja a nővért ha baja van, hanem bemegy.  
 
Bánné Veres Zsuzsa: mérvadó az, hogy hová megy ügyeletre a patika végett, mert nagyon sok 
kisgyerekkel mennek be és fontos, hogy helyben legyen az ügyeletes gyógyszertár. 
 
Dr. Páczi Antal: megjegyzi, hogy Albertirsán is megszűnt a patika, így egész Ceglédig vagy 
Monorig kell menni, hogy gyógyszertárat találjon a beteg. 
 
Külüs Ilona: Monoron reggel 7-től este 6-ig bármikor bemegy az anya a beteg gyerekkel, mindig 
talál benn gyerekorvost, és úgy gondolja sok felháborodott anyával fog találkozni. És a patikát is 
fontosnak tartja, hogy ott legyen ahol az ügyelet. 
 
Dr. Páczi Antal: fontos szempont az is, hogy az ügyelet 16 órában működik, Pilisen csak 14 óra. 
Előfordul, hogy még a háziorvos rendel a rendelőben, mikor már az ügyeletnek kellene lennie. 
Mindez a hely miatt. A rendelő kialakítása ebből a szempontból Monoron szerencsésebb. 
 
Rédey József: válaszában elmondja, hogy az ország 90%-ában a rendelőben van az ügyeleti 
rendelés. 
 
Borbás Elvira: 30-40 emberrel beszélt és a lakosság 90%-a Monor mellett döntött és felháborodtak 
azon, hogy hogyan merült ez fel.  
 
Vass Csaba: Összefoglalja, hogy mindenki tisztán lásson. Jól működő ügyelet van Pilisen és jól 
működő ügyelet van Monoron is. Van a monori kistérségben 3 olyan település, amely önálló erőből 
képtelen megoldani a saját ügyeletét, Az ottani lakosok ellátása veszélyben van. Azóta állt elő a 
helyzet, amióta eljött január 1. mert régebben lehetett készenléti ügyeleti szolgálatot biztosítani, az 
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azt jelentette, hogy a Gomba, Bénye és kávai háziorvosok telefonvégen voltak, és ha kellett 
odamentek és próbáltak rajta segíteni.  Január 1-től épületre telepített, rendelőre telepített orvos és 
ápoló minimális feltételekkel rendelkező ügyeletet kell biztosítani. Innen indult a történet, nagyon 
sok tárgyalást folytatott a 3 település polgármestere, mert keresik a megoldást. A központi ügyeleti 
ellátásról tudni kell, hogy ma a legmagasabb szintű ellátást akarja mind a pilisi mind a monori 
ügyelet.  Nagyon sok alternatív megoldás van ebben a pillanatban is, amiben őt megkeresték az egy 
racionálisnak tűnő alternatív megoldás, azt mondták, hogyha Gomba, Bénye, Káva csatlakozik 
Monorhoz, akkor a csatlakozás költségei – tekintettel arra, hogy újabb személyzet beállítása 
szükséges – irdatlan mennyiségben megnő a lakosságszám. A monori ügyelet működtetője olyan 
árajánlatot adott a településnek, amit képtelen a 3 település fizetni. Akkor jött a racionális 
megoldás, hogy két település csatlakozzon Monorhoz, két település Pilishez és szóba került, hogy 
Monorierdő átcsatlakozik Pilishez. Ha a lakosságot és az ellátás biztonságát nézi, akkor a monori 
központi ügyelet ellátott lakosságszáma, ellátott távolságok nem sokat változnak. A jelenleg igen 
kis területen működő pilisi ügyeletnek, ha megnő olyan mértékben még mindig biztonságos lesz az 
ügyeleti ellátás, arányosítás történik és mint tiszti főorvos azt mondja, megnyugtató lenne a helyzet 
akkor, ha a fehér folt eltűnik a kistérségről. Úgy tudja, hogy egy kérés érkezett a testület felé 3 
településről, hogy segítsenek megoldani a helyzetet, mert különben ellehetetlenül a 3 település, arra 
való jövője, hogy valamikor is olyan ellátást kaphasson, mint Monorierdő. Monorierdő ugyanazt az 
ellátást fogja megkapni akár Monoron, akár Pilisen. Szeretne mindenkit biztosítani, hogy 
egyenértékű szakmai ellátást kapnak Pilisen és Monoron is. A patikakérdés helytálló. Fontos érv, 
hogy 16 órában ügyel Monor és 14 órában Pilis, ez a lakosságot nem bántja, ez csak az orvosoknak 
az érdeke. 
 
Juhász Sándor: Elmondja, hogy ő csak felajánlotta a testületnek, hogy ezt vitassák meg. Szó sem 
volt olyanról, hogy Pilishez csatlakozunk.  
 
Dr. Páczi Antal: kérdezi a tiszti főorvostól, hogy a készenléti szolgálat mivel megszűnt, a 2 óra 
készleti vagy ügyeleti szolgálat. EU-s előírás, hogy készenléti ügyelet már nincs. Kérdezi, hogy 
tudna-e 16 órára ajánlatot adni? 
 
Vass Csaba: elmondja, hogy készenlétet január 1-től nem lehet működtetni. A monori központi 
ügyelet előnyben van, azt jelenti, hogy a háziorvos, munkaidején túl már ügyeleti szolgálatot tart. 
Válasza, hogy nem lehet készenlétben. Gyógyszertárkérdésben elmondja, hogy tegyen egy gesztust 
és legyen nyitva, vagy ne legyen nyitva, de az ügyelet vagy a betegek számára álljon rendelkezésre. 
Elmondja, hogy a monori rendelő esztétikailag jobb, ha szakmailag nézi a dolgot, akkor a beteg 
oldaláról nézve nincsen különbség. Szakmailag ugyanolyan jó mind a két helyen az ellátás. A 
felszerelés teljesen egyforma, az hogy Pilisen újabb, nem jelenti azt, hogy jobb is. Ha úgy szavaz a 
kt. Hogy marad Monornál, akkor aránytalanság lesz, mert a monori ellátási terület Gomba Bénye 
megkapásával a hívások gyakorisága nőni fog és az orvos területen történő tartózkodása is nőni fog. 
Ha itt marad Monornál, szakmabiztonsági szempontból kellemetlen helyzetbe kerülhet. Viszont jól 
járhatnak azok, akik Pilisen maradnak és Nyáregyházán maradnak azért, mert a gyakoriság és a 
távolságok miatt gyorsabban, rendszeresebben oda fog tudni menni az orvos.  
 
Dr. Pácziné Félix Anna: elmondja, hogy a pilisi ügyelet 14 órát rendel, ha 16 órára áttér annak 
plusz költségei vannak. Úgyis drágább a pilisi, és ha még a plusz két órát figyelembe veszik még 
drágább lesz. 
 
Dr. Páczi Antal: Monor olcsóbb és 16 óráról van szó. Megjegyzi, hogy nem fogja lenyelni a többi 
önkormányzat, ha Monorierdőnek olcsóbb lesz. Ha szerződéskötésre kerül a sor maximálisan 
szeretné kikötve, hogy ahhoz az árhoz nem lehet hozzányúlni. Ebbe a többi helység nem fog 
belemenni. Akkor lenne becsületes ha mindenki egyformán járulna hozzá.  Ez elvi szempont, mert 
nem kíván kevesebbel hozzájárulni, mint a másik. Így korrekt, mert ebből viták lehetnek. 
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Vad Mária: tiszti főorvostól kérdezi, hogy ha Monorierdő Monornál marad, akkor nem lesz-e 
szükséges beállítani még egy orvost és akkor a költségek hogyan fognak alakulni. 
 
Vass Csaba: Gomba Bénye csatlakozásával véleménye szerint egy kritikus határra értek el. Nem 
tudja megmondani, hogy mit fog jelenteni, egy hónap próbaidőt kötöttek ki.Ha 1 hónap múlva azt 
mondják, hogy lehetetlen megoldani akkor a helyzetet újból felül kell vizsgálni. Két megoldás  van, 
beállítani újabb személyzetet, ami megnöveli a költségeket, vagy azt mondják Gomba, Bényének, 
hogy vissza az egész, oldják meg ahogy akarják, de az képtelenség. Káva azzal megoldja a gondját, 
ha befogadják. Nem tudja megmondani, mit jelentene a plusz teher.  
 
Dr. Páczi Antal: sok ésszerű érvet hozott fel. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy most lett 
Monorierdő független, végre dönthetnek saját ügyük érdekében. Nem Gomba és Bénye érdekét kell 
nézni, hanem Monorierdő lakosságának érdekét, akiknek nagy része Monort szeretné.  
 
Rédey József: hétfőtől – csütörtökig van 14 órában az ügyelet Pilisen, Hétvégén 2-től. A 16 órára 
való átállás sem jelentene problémát. Szakmai szemmel nézve, illetve ügyeletüzemeltető szemmel 
35 000 lakos az, amit egy orvos el tud látni. 10 000 ember a különbség Monor és Pilis között, ami 
jelentős. Az, hogy nincs Patika és 3 perccel többet kell mennie az nem indok. Elmondja még, hogy 
3-4 beteg jelenik meg egy ügyeletben és az alapgyógyszerekből bizományba otthagy a patika az 
ügyeleten.  
 
Váradi Zsolt: A személyzettel kapcsolatban elmondja, hogy 1 hónap próbaidő alatt fog kiderülni, 
hogy azzal a személyzettel működtethető-e az ügyelet. A plusz költséget az idő fogja megmutatni, 
hogy a plusz személyzet teljes munkaidőben szükséges, mert úgy tűnik, hogy 3-4 hívás van 
hétköznap Monoron is, úgyhogy plusz személyzet beállítása nélkül is működtethető. A hétvége 
nappal a hétvége egész nap az kritikus lehet, itt szükség lehet a plusz személyzetre, de nem 
duplázódik meg a költség. A plusz 1 orvosnak a munkabérét a Gomba Bénye vállalja, hiszen az ő 
érdekükben történik ez.  
 
Dr. Páczi Antal: elmondja, hogy nincs mindenkinek autója. A közlekedés jobb Monorra, mint 
Pilisre. 
Véleménye még, hogy Pilisi betegek még most is Monorra járnak szakrendelőbe, mert Bp-nek van 
egy vonzása, Nyáregyházáról és Pilisről is mentek a monori ügyeletre. 
 
Rédey József: elmondja, hogy a sürgősségi ellátás zöme, nem bemegy az ügyeletre, hanem hívja az 
orvost. Nem mindegy mekkora körzetben van az ügyelet. Az ügyelet nem arról szól, hogy 
meghosszabbított rendelési idő, vagy munka előtt beugrik a beteg, az egy sürgősségi ellátás. 
 
Dr. Páczi Antal: kérdezi Váradi Zsoltot, hogy mennyibe kerülne a plusz 1 orvos beállítása 
hétvégére. Az lenne az ideális, ha mindig lenne benn egy orvos. 
 
Váradi Zsolt: ha csak hétvégére állítanak be plusz orvost 100.000,– Ft-os nagyságrend, 250 000 az 
ügyelet teljes időszakában, és ha teljes személyzet, akkor megduplázódik 1 hónapra.  
 
Dr. Páczi Antal: kérdezi, hogy mennyibe kerülne és mikor tudnák beállítani a 16 órás ügyeletet 
Pilisen? 
 
Rédey József: nem rajta múlik, mindenről testületi döntés kell. 1-3 hónapig, amíg a testületek 
dönthetnek.  
 
Vass Csaba: az engedélyeket rögtön ki tudják adni, ha a testületi határozatok megvannak. 
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Dr. Páczi Antal: jobbnak látja a monori ügyeletet a 16 órás ügyelet miatt, a rendelő kialakítása 
miatt, a patika miatt, valamint a mentő közelsége miatt. Bár minden hívás Ceglédre megy, de a 
mentőket nem vitték Ceglédre.  
Elmondja még, hogy tavalyi évben indokolatlanul sok beteget küldtek kórházba Pilisről. 
 
Rédey József: válaszában elmondja, hogy 78 körüli volt az a szám augusztusig, akiket beutaltak. 
Augusztustól viszont csökkent a kórházba küldöttek száma. 
 
Dr. Páczi Antal: szavazás előtt összefoglalja az érveket. A lakosság több éven keresztül 
megszokta, hogy Monorra megy ügyeletre. A megszokás nagydolog. 16 órás az ügyelet, lefedi az 
ügyeleti időt, és olcsóbb is. Szerinte emelni fognak Pilisen is. Gyógyszertár kérdése, mentő kérdése 
és az ügyelet teljesen különálló elhelyezése. A 16 órás ügyeletnél el kell gondolkodni, hogy az is 
költségbe fog kerülni. Úgy lett volna korrekt, ha a mind a két szolgáltató 16 órát kínálna. Helyes, 
hogy az EU előírta a készenléti szolgálat megszüntetését. A készenlét azt jelenti, hogy egyedül 
megy az orvos és nővérnek kell ügyeletet tartani. Ezek szólnak Monor mellett.  
 
Vargáné Vass Éva: Kéri, hogy a bizottsági tagok fontolják meg, mert a számítások szerint, ha 
Monor 1 orvost beállít az ügyeleti rendszerbe, akkor 50-51 Ft/lakos/hó- ba kerül az ügyeleti ellátás. 
Nagyjából ez a helyzet Pilisen is. Anyagukban 43 forint van. Amit a pilisi, kávai nyáregyházi 
községek fizetnek 34,50 és mivel Monoron még 25-öt fizetünk, pilisen 25 forintos ellátási díjat 
fizetünk lakosonként az évre. Hosszú távon a 28 000 embert egy orvos nem tudja ellátni. Monor 
díjat fog emelni. Az elmúlt napokban sok vádat kapott, hogy nem tájékoztatják a képviselő-
testületet idejében és teljes körűen. Gomba és Bénye kéréssel fordult a társulási tanácshoz, 
mégpedig úgy, hogy az ügyeleti ellátást 2007. január 1-től a monori kistérségbe kívánják 
megoldani, mert jogszabályváltozás van, és másképp nem tudják a feladatot ellátni, és egy-egy 
település az ügyeleti ellátása 215,– Ft/lakosra jött ki. Két település, ami a mi statisztikai körzetünk-
ben van, hogy meg kell oldania egy önkormányzati alapfeladatot. Nem jártunk el rosszul, amikor 
tárgyaltunk a polgármesterekkel, hogy ezt önöknek tovább tudjuk adni. A megbeszélés témája ez 
volt. Akkor jártak volna el nem körültekintően, ha ezt a kezdeményezést egy tollvonással visszauta-
sítják. A pilisi kolléga igaz előre dolgozott, de ez az önök érdekét szolgálja, mert látják a 
feltételeket, amelyekről gondolkodni kell és nem utólag elfogadott döntéshez igazítani a szerződést, 
ezt nem is lehet. Ez teljesen korrekt, a lakosság érdekét kell figyelembe venni. Meg kell nézni, hol 
jobbak az ellátási feltételek. 
 
Dr. Páczi Antal: szavazásra bocsátja az 1. napirendi pontot miszerint az ügyeleti ellátás Monoron 
maradjon. 
Az Egészségügyi és Környezetvédelmi bizottság 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLET 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK 
1./2007.(03.01.) EKB 

határozata 
 

Az orvosi ügyeleti ellátásról 
 

Monorierdő Község Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi 
Bizottsága javasolja képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az orvosi ügye-
leti ellátást továbbra Monor lássa el. 
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Vargáné Vass Éva: foglaljanak állást abban is, hogy bízzák meg a polgármestert és jegyzőt, hogy 
kistérségi ügyelet létrehozásában tegyen lépéseket. 
Álláspontja, hogy Monorierdőn jól megoldott sürgősségi ellátás legyen. Ha összefogunk és 
létrehozunk egy olyan társulást, ami két székhelyen 1 működtetővel működtetné ezt a kistérséget. 
Lenne egy diszpécserközpont, aki irányítana. Erre vannak pályázati lehetőségek is. A társulási tör-
vény értelmében a társulati önkormányzatok a kistérségi társulásban egyenként meghozzák azt a 
döntést, hogy fogadja-e a társulás a belépő önkormányzatot. 
 
Juhász Sándor: felmerült már, hogy ilyen kistérségi társulást hozzunk létre.  
 
Vargáné Vass Éva: a pilisi mikro térség próbál pályázatot benyújtani és ezzel a döntéssel mennek 
a társulási tanácshoz, hogy 2008. január 1-től pilisi központtal kívánják üzemeltetni. Ezekről van 
tudomása. Monornál nem tud ilyenről.  
 
Dr. Páczi Antal: szavazásra bocsátja a javaslatot, a bizottság 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLET 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK 
2./2007.(03.01.) EKB 

határozata 
 

Térségi ügyeleti rendszer létrehozásáról 
 
Az Monorierdő Község Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi 
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester és a 
jegyző kezdeményezzen tárgyalásokat kistérségi ügyeleti rendszer létreho-
zását illetően. 

 
 
 
2. napirendi pont: Egyebek 
 
Dr. Páczi Antal: elmondja, hogy kellene egy programtervezet az Egészségügyi és Környezetvédel-
mi bizottságnak és havonta összeülni. Egyelőre júniusig javasolja ezt a tervezetet. 
 
Juhász Sándor: elmondja, hogy március 1-el van közterület-felügyelő, kérte őt, hogy ha szemetet 
talál zsákokban kidobva, nézzen bele, hogy hátha valamilyen bizonyítékra, információra akad, hogy 
ki az akik szemetelnek. 
 
Hornyák Balázs: megjegyzi, hogy sérelmezik a lakosok, hogy a gyermekorvos nem kezdi el 
időben a rendelést, olyan okok miatt, amiért külön térítés ellenében végez. 
 
Dr. Páczi Antal: szólni fog az ügyben. 
 
Vad Mária: megjegyzi, hogy rengeteg szemét van a Beton útnál a 4-es mentén. Kérdez, fel lehet-e 
szólítani a magánszemélyt? 
 
Vargáné Vass Éva: elmondja, hogy a magánszemély felel azért, hogy a telkén rendet tartson, ott 
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szemétlerakás tilos. 
 
Juhász Sándor: naprakészen tudnak minden egyes telket, hogy kié, és ha kell, felszólítják a 
személyt, hogy tartja tisztán a telkét. 
 
Hornyák Balázs: jó példaként megjegyzi, hogy a Vadász utcában összefogtak a lakosok és 
összeszedték a szemete, csak a szállítását kérték. 
 
 
Dr. Páczi Antal: több tárgy nem lévén a bizottsági ülést bezárja 17:50 -kor. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 Dr. Páczi Antal Vargáné Vass Éva 
 bizottsági elnök jegyző 
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