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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 5-én 
megtartott, 16:00 órakor kezdődő nyilvános közmeghallgatásán. 
 
Ülés helye: Művelődési Ház – Díszterem 
 
Jelen vannak: Szerdai Károly alpolgármester, Farkas Béláné képviselő, Pásztor Roland képviselő, 
Vágó Béla képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Szoboszlay Árpádné Ceglédi KÖH aljegyző, Sziváki Ibolya 
Ceglédi KÖH Szervezési Iroda jegyzői megbízott, Gyenge Ilona Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda – 
pénzügyi ügyintéző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési Iroda előadó. 

 
Szerdai Károly alpolgármester: Üdvözli a megjelenteket. Bemutatja a meghívott vendégeket a 
megjelent lakosságnak, és külön köszönti a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal részéről Dr. 
Szoboszlai Árpádné aljegyző asszonyt, Sziváki Ibolya jegyzői megbízottat és Gyenge Ilona pénzügyi 
ügyintézőt. 
 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 tagú testületből 4 fő jelen van, a testület 
határozatképes. 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Szerdai Károly alpolgármester: Először is most arra kérek mindenkit, hogy álljon fel és 1 perc néma 
csenddel emlékezzünk elhunyt Polgármesterünkről, Pásztor Imréről. Köszönöm. 
Most szeretném ismertetni az idei évben elkészült, továbbá a folyamatban lévő pályázatainkat: 
Elkészült a temetőben az urnafal, erre az elnyert támogatás összege:4.445.000,-Ft. Az idén a 
játszótereket két pályázatból is fejleszteni tudtuk, az egyikből 5.997.285,-Ft a másik pályázatból pedig 
4.753.744,- Ft állt rendelkezésünkre. A Közösségi Ház elkészültsége 90%, előreláthatólag jövő év első 
negyed évében kerül átadásra. Külső munkálatok vannak még hátra, a napelem szerelése, a bútorok 
megvásárlása, kerítés javítása, rendbehozása. A Dózsa György utcát és a Jászkarajenői utat összekötő 
járda a Gerje partján, kivitelezése előreláthatólag az első negyedévben kezdődik el. Erre az elnyert 
támogatás összege: 4.686.554,-Ft. Ugyan így a temető vizesblokk és zárt hulladéktároló felújítása is az 
első negyedévre készül el. Itt az elnyert támogatás összege: 5.999.650,-Ft. Ennek nagyon örülünk, 
mert már nagyon kellett oda egy vizesblokk, és a zárt hulladéktároló is. Kazánházház bontása 
folyamatban van, új külső borítást kap, így a továbbiakban géptárolóként fog funkcionálni. Az erre 
elnyert támogatás összege 9.992.043,- Ft. A kazánok meg lettek tartva, hiszen a rendszer hozzá már ki 
van építve. Jövőre fogjuk megnézni, hogy meg lehet e javíttatani a kazánokat, és ha igen megéri e a 
javíttatás. Megérkezett a rakodógép is november végén, ezzel megkönnyítve a munkát, és nem kell 
mindig szívességet kérni, ha a rakodógépre van szükségünk. A rakodógépre elnyert támogatás 
összege: 9.819.500,- Ft. Az ehhez pluszban saját forrásból vásároltunk egy multi kanalat is. Molnár 
Jánost beiskoláztattuk, december 10-én fog levizsgázni, és ezt követően már használatba is vesszük az 
új rakodógépet. Lehet egy kis tereprendezést csinálni vele a temetőnél majd. Annak idején meg lett 
engedve, hogy a lakosság a zöldhulladékot ki vigye a temetőnkhöz. Hangsúlyoznám, hogy a 
zöldhulladékot, és nem a törmeléket. Ennek felhalmozására, is kitűnő lesz majd a rakodógép. A 
bölcsőde pályázat vissza adásra került, mert az elnyert összegből nem tudtuk volna a kivitelezést 
megoldani. Az összeg visszautalásra került. A visszautalás miatt keletkezett kamatnak a felét is 
elengedte a MÁK, így azt sem teljes összegben kellett megfizetnünk. A közmunka programban 3 fő 
dolgozik az önkormányzatnál, de meg kell oldanunk a férfi munkaerő kérdést, mert egyedül Molnár 
János van megbízási szerződéssel, és tavasztól – őszig fűkaszásra szükség van. Én további 3 
férfiember felvételét javasolnám, akik besegítenek majd a fűkaszálás időszakában. A díszkivilágítás 
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elkészült, köszönjük szépen Molnár Jánosnak, Irénkének, Anikónak és az önkéntes segítőknek, hogy 
segítségünkre voltak, és minden fény idejében kigyulladhatott. Az önkéntes segítőknél a civil 
szervezetre gondoltam, a Kőröstetétlenért Egyesület tagjaira, akik szintén sok munkát fektettek ebbe 
is. Adóemelés jövőre sem lesz, tehát 2023-ban is ugyan annyit fizetünk, mint idén. A Művelődési 
Házban a kazáncsere megtörtént. Itt elszeretném mondani, hogy a Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy 2023. január 1-jétől aki a művelődési házat szeretné használni azoknak a költségeket viselni kell. 
Lesz bérleti díj, ami tartalmazza a fűtést, a villanyszámlát, és a mosdó használatát (papírtörlő, WC 
papír, folyékony szappan), valamint a takarítási költségeket is. Ennek összege: a nagy terem bérleti 
díja nyári időszakban (04.01.-09.30.): 30.000,- Ft+ ÁFA összesen: 38.100,-Ft, a téli időszakban 
(10.01.-03.31.) 40.000,-Ft +ÁFA összesen: 50.800,- Ft. A klub helység egységesen: 25.000,-Ft +ÁFA 
összesen 31.750,-Ft. A Közösségi ház funkciója, feladata még nincs kitalálva, hogy mi is lesz. Ha 
elkészül teljesen, akkor majd eldöntjük közösen milyen feladatot lásson el. Én nem gondolnám, hogy 
rendezvényekre ki lesz adva a Közösségi Ház, hiszen a Művelődési Ház erre itt van, több helyiségből 
áll, így egyszerre több embernek is ki lehet majd adni. Idén is szeretnénk megajándékozni az öregségi 
nyugdíjas lakosainkat, egy 10.000,- Ft értékű Penny ajándék utalvánnyal. Bármelyik Pennybe 
beváltható lesz, és nem névre szóló. Tehát ha valaki nem tud elmenni nyugodtan odaadhatja a 
szomszédjának, lányának, fiának, unokájának stb., hogy segítsen neki levásárolni. Ezt a döntést is 
közösen hoztuk meg a képviselő társaimmal, hiszen most a tartósélelmiszer hiány miatt tartós 
élelmiszercsomagot nem tudtunk volna összeállítani, illetve a jelenlegi helyzetben kapacitás illve 
emberhiány miatt sem lett volna időnk a csomagok összeállítására és kihordására. Előreláthatólag a 
kiosztásra a jövőhéten kerül sor az önkormányzatnál, munkaidőben. A kiosztás idejéről minden 
érintettet tájékoztatni fognak a lányok.  Az idén a tetétleni disznótoros, a gyermeknap, az augusztus 
20-ai rendezvényünk is jól sikerült, a visszajelzések is ezt mutatják. Jelenleg is tart az Advent – 
Kőröstetétlenen rendezvénysorozat, melyre tisztelettel hívunk és várunk minden lakost. A jövő évi 
tervekről nem tudok és nem is szeretnék egyelőre beszélni, hiszen 2023. január 15-én időközi 
polgármester választás lesz. Ami biztos, hogy a gyermeknap, az augusztus 20-ai és az addventi 
rendezvényt továbbra is megtartjuk.  
Az Önkormányzatnál elhelyezett dobozba nem érkezett semmilyen észrevétel és kérdés, továbbá e-
mailen sem, de ennek ellenére szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek valamilyen észrevétele, 
illetve kérdése? Ha igen, kérem álljon fel, és tegye fel! 
 
Nagy Béláné 2745 Kőröstetétlen, Új utca 14. szám alatti lakos: A Kőröstetétlent és Szolnokot 
összekötő útszakasz felújításával lenne észrevételem. Tudjuk, hogy a Pest megyei tábláig felújításra 
került az út, egy teljesen új aszfaltréteget kapott, viszont a megye táblától az út borzalmas. Ahhoz, 
hogy a falu is előre haladjon, ahhoz valami megoldást kellene találnunk, hogy ezt a 7 km-es szakaszt 
fel tudjuk újítani. Tönkre mennek az autók, az emberek félnek a buszokon. Az egyik kátyút mire 
kikerüljük, akkora jön a másik. Én 50 éve lakom itt, és nem akarom elhinni, hogy a vezetőség nem 
jutott el egy közös kompromisszumig, hogy felújításra kerüljön ez a szakasz is. Talán még a lakosság 
is pár forinttal támogatná ezt a felújítást, hiszen napi szinten erre járnak az emberek dolgozni, a szülők 
óvodába, iskolába viszik a gyermekeiket. Naponta hallani lehet a rádióban, hogy mennyi alsóbbrendű 
út kerül felújításra mindig, de ez a szakasz mindig kimarad. Én tudom, hogy meg lehet Szolnokot 
közelíteni Abony felől is, de az nagyon nagy kerülő, és sokkal több üzemanyag.  
 
Szerdai Károly alpolgármester: Pásztor Imre polgármester úr már évek óta próbált előre haladni, lépni 
ebben a kérdésben, és ha jól emlékszem a környező települések polgármestereivel levelet is írtak a 
Magyar Közút részére, de csak ígérgetéseket kaptak. Semmilyen kézzel fogható cselekedet nem történt 
azóta sem. Én csak megígérni tudom, hogy az időközi választások után kérni fogjuk az új 
polgármestert, hogy tegye meg az újbóli lépéseket, intézkedéséket ezen útszakasz felújításával 
kapcsolatban. Mi mindent megtettünk, hiszen a Pest megyei tábláig az út felújításra került, most már a 
szolnoki Közúté a következő lépés, hogy a szükséges lépéseket megtegye a felújítással kapcsolatban. 
 
Pásztor Roland képviselő: Sok szeretettel köszöntök én is Mindenkit! Azt a tájékoztatást tudom adni a 
szolnoki útszakasz felújítással kapcsolatban, hogy nem régiben, egy szűk hónapja a környező 
települések polgármesterei összegyűltek, és itt Gyopáros Alpár kormánybiztos úr is részt vett. Engem 
a Képviselő-testület delegált, hogy képviseljem Kőröstetétlent. Gyopáros Alpár a modern települések 
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fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Épp készítik elő a Magyar Falvak program következő pályázati 
ciklusát, és ezért hívták össze ezt a fórumot is. Pár évvel ezelőtt, ahogy alpolgármester úr mondta, már 
levél útján összefogtak a környező települések polgármesterei, és megkeresték a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közútkezelőt az útfelújítással kapcsolatban, de nem tudtak erőt, nyomást gyakorolni 
rájuk ezzel kapcsolatban. Itt, a Pest megyei szakasz felújításában Földi László országgyűlési képviselő 
úr segített, és megvalósult a felújítás. Visszatérve a fórumra, a környező települések polgármesteri sok 
mindet kértek, és említettek neki, viszont én csak egy dolgot. Ez pedig nem volt más, mint ezen 
szakasz felújítása. Elmondtam, hogy a szolnoki ipari park 11 km-re van, a vegyi művek, illetve a 
tószegi bicikli gyár 10 km-re van tőlünk. Elmondtam, hogy az út csak félig készült el, és a másik 
útszakasz nagyon balesetveszélyes. Elmondtam, hogy e miatt nagyon félünk, hogy a Volán 
buszközlekedés meg fog szűnni. A kormánybiztos úr pontosan értette a problémánkat, és tudta miről 
beszélek, de konkrétan semmilyen ígéretet nem tudod arra vonatkozóan adni, hogy meg történik e 
felújítás, illetve, ha igen, akkor mikor fog elkezdődni. Ez az útszakasz 2 db útszámot érint, én ezeket 
pontosan meg tudtam mondani neki. Ez egyrészt az Abony-Szolnok közötti útszakasz (a kutyagyár 
útja) és a Kőröstetétlen és a kőrakás közötti útszakaszt. Folyamatosan én is bombáztam levelekkel a 
Szolnok megyei Közutat, és ez a levelezés is nálam volt, így meg tudtam neki mutatni. Kormánybiztos 
úr felírta ezeket az útszámokat, arra tett ígéretet, hogy felveszi a Szolnok megyei Közúttal a 
kapcsolatot, megpróbálja előre mozdítani ennek az útszakasznak a felújítását. Most csütörtökön nem 
ezzel kapcsolatban megyek egy gyűlésre Szolnokra, amire szintén a Képviselő-testület delegált, és itt 
találkozni fogok Szalay Ferenc polgármester úrral. Próbálok alkalmat keríteni arra, hogy beszélni 
tudjak vele erről, és a támogatását, segítségét kérjem ebben. Kállai Mária ezen térség országgyűlési 
képviselője, aki szintén tud erről a problémáról. Azonban nincs olyan erős akarat arról az oldalról, 
hogy ez megvalósuljon, tehát hogy felújítsák ezt az útszakaszt. Ott nem döngetik az ő ajtaját annyira 
ezzel kapcsolatban, hogy már pedig újítsák fel ezt a szakaszt is, mert ők is jó úton szeretnének már 
járni. Én elmondtam Gyopáros Albert kormánybiztos úrnak, hogy ez nem csak a mi problémánk. 
Érinti Jászkarajenőt, Kocsért, és Törtel településeket is közvetlenül. Én úgy gondolom, hogy ez volt a 
legmagasabb szint, ahová el tudtunk ezzel kapcsolatban jutni. Én bizakodó vagyok, de senki nem ígért 
semmit sem. Próbáljuk ütni a vasat, és mindig ott volt a Képviselő-testületünk előtt ez a probléma, és 
ott is lesz mindaddig, míg fel nem újítják.  
 
Szerdai Károly alpolgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést Roland.  
 
Tóth Ernő 2745 Kőröstetétlen, Törteli út 10. szám alatti lakos: Én először is szeretném megköszönni a 
Polgárőr Egyesület nevében az önkormányzatuktól kapott támogatást. Továbbá szeretném jelezni, 
hogy lopják a fát temetőnél. A múltkor rajta kaptuk a favágókat, el is mentek, azonban a fák azóta is 
ott vannak kidőlve. Ezeket be kellene majd hozni. Én mindennap kimegyek és megnézem meg van-e 
még. Másik probléma a szemét kérdése a temetőnél, amit le is fényképeztem. Ott nem csak 
zöldhulladék van, hanem törmelék és háztartási hulladék is. Ezzel nem lehetne valamit kezdeni? 
 
Szerdai Károly alpolgármester: Én nagyon szeretném a Polgárőr Egyesületet egy kicsit felrázni. 
Tudom, hogy kevés ember az, aki aktívan is részt vesz a munkátokban az egyesület létszámából. 
Nagyon örülök, hogy sikerült egy autót szereznetek, igényelnetek. Segített az önkormányzatunk 
abban, hogy munkaruhákat tudjatok venni, és ha kitelefonálnak Ceglédről, hogy szükség van a 
segítségetekre, akkor szépen fel tudjatok öltözni, és autóval elmenni. Fontos, hogy a rendezvényeken 
úgy jelenjetek meg, ahogy illik és ahogy kell. 
A másik, a falopás kérdése. Nem tudom, hogy kinek a földjénél van, illetve a Falu útja mellett van-e 
vagy sem? 
 
Tóth Ernő 2745 Kőröstetétlen, Törteli út 10. szám alatti lakos: A dűlő út mellett van Jászkarajenő felé. 
T.I. tanyája mellett. 
 
Szerdai Károly alpolgármester: Értem. Én jelezni fogom ezt a rendőrség felé, de úgy gondolom, mivel 
ott sok erdő is van, lopni is fogják majd a fát. Megkérem, majd a rendőröket, hogy többet kerüljenek 
arra, ha járőröznek. 
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Tóth Ernő 2745 Kőröstetétlen, Törteli út 10. szám alatti lakos: Ami még eszembe jutott, hogy a 
temetőnél nem lehetne egy kamerát még felszereltetni? Olyan messze van a kamera most, hogy 
semmit sem lehet látni a felvételen, ha visszanézik. Tehát van is kamera ott, meg nincs is. Vagy 
esetleg, ha nem is szerelünk fel egy másikat, azt kellene áttelepíteni.  
 
Szerdai Károly alpolgármester: Igen. Az a baj, hogy az akácos fák ott sok mindent takarnak. Kettő 
kamera lenne a legjobb, tehát fel kellene még egyet raknunk, és akkor jól látható lenne a Temető 
mindenhol, és a rongálások is elkerülhetök lennének. Most, hogy lehullott a levél, jó felvételek 
készülnek, mert nincs, ami takarjon. Viszont, ez a plusz kamera egy jól gondolat, megfontolandó.  
Ami egyébként a község kamerarendszerét illeti, teljesen jó és működőképes. 3 kamera nem volt jó, de 
azt is megcsináltattuk. Egy 3 oldalú megállapodás lett kötve a rendőrség, az önkormányzat és a Digit-
Alarm Kft. között a kamerarendszer működésével kapcsolatban. A folyamatos karbantartást a Digit-
Alarm Kft. fogja a későbbiekben is végezni.  
 
Varga Jánosné 2745 Kőröstetétlen, Új utca 23. szám alatti lakos: Szolnok, Cegléd, Abony és Kocsér 
felől nagy sebességgel érkeznek az autók. Egyáltalán nem lassítanak, ha elhagyják a Kőröstetétlen falu 
táblát. Nagyon szét kell nézni, ha az ember épp ott közlekedik, akár gyalogosan, akár kerékpárral. Oda 
esetleg nem lehetne valami táblát kitenni, hogy lassabban jöjjenek? 
 
Szerdai Károly alpolgármester: Nem régiben voltunk egy rendőrségi konzultációs fórumon, ahol 
kértem a rendőrkapitányság vezetőjét, hogy többször legyen a részükről sebességmérés a Falunkban. 
Mi táblát nem helyezhetünk ki csak úgy, és egyébként is ha a Falu táblát elhagyja, és jön be a Faluba, 
csak 50 km/óra sebességgel jöhetne. Vannak elképzeléseink, terveink a közeljövőben mind az iskola 
és mind az óvoda tekintetében, hogyan tudnánk biztonságosabbá tenni a buszra való fel és leszállást a 
gyerekeknek.  
Amit elfelejtettem mondani a beszámolómban, hogy az önkormányzatunk fakiosztásról is döntött. Ez a 
fa már egyszer kapott egy égést, amikor leégett a kazánházunk. Ki kell osztanunk, mert jövőre már 
meg fog rohadni. Mindenki, aki az igényét beadta az önkormányzatnál elhelyezett gyűjtődobozba, 
kapni fog egységesen 2,5 mázsát. Ha jól tudom 103 db igény érkezett be az önkormányzathoz. Úgy 
gondoltuk, hogy a Török Istvánhoz beviszünk 2,5 mázsa mennyiségű fát, azt megmérjük, és ahhoz 
képest fogunk viszonyítani, hogy mennyi is az a mennyiség. Az a lemért mennyiség fog a minta lenni. 
A kiszállításban viszont segíteni nem tudunk eszköz, és ember hiány miatt, azt minden igénylőnek 
saját maga kell majd megoldani. Nagyon sajnáljuk, de ezt megoldani nem tudtuk.  
 
Varga Jánosné 2745 Kőröstetétlen, Új utca 23. szám alatti lakos: Nekem még egy észrevételem lenne. 
A Szolnoki úton, ott a Halász út sarkánál nincs fedett buszmegálló. Ha rossz idő van, az út másik 
oldalán lévő buszmegállóba szoktam állni, mert ott egy fedett buszmegálló van, így védve vagyunk az 
időtől. Viszont, ha jön a busz, akkor át kell szaladni a másik oldalba, hogy fel tudjunk rá szállni. Erre 
valami megoldást ki lehetne találni? 
 
Szerdai Károly alpolgármester: Én felírtam ezt is. Ha jövőre lesz rá lehetőségünk, mindenféleképpen 
ki fogunk alakítani oda is egy fedett buszmegállót.  
Én azt gondolom, hogy ez a Képviselő-testület, aki itt ül alkalmas arra, hogy tovább vigye a falu 
jövőjét. Az időközi polgármester választással kapcsolatban nem árulok el nagyon nagy titkot, hogy a 
Képviselő-testületünknek van egy jelöltje. 
 
Göncöl Ilona 2745 Kőröstetétlen, Alkotmány utca 5. szám alatti lakos: A közel múltban láttam egy 
interjút a tv-ben a néha polgármester úrral, és ő ott azt mondta, hogy a falunak egy éves költségvetésre 
való megtakarítása van. Most én csak 2020-as költségvetési adatokat találtam az interneten. Szeretném 
megkérdezni, hogy valóban rendelkezik a falu ezzel a megtakarítással, és ha igen, akkor milyen 
koncepciója van a falunak erre? 
 
Szerdai Károly alpolgármester: A nagy összegű iparűzési adó, az a Kőröstej Kft.-től érkezik az 
önkormányzatunkhoz, azonban itt is sajnos gondok vannak. Az összes többi beérkező iparűzési adó 
szinte csekélység ehhez képest, mégis jó, hogy van, számolhatunk vele. Továbbra is a spórolást szem 
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előtt tartva kívánjuk a feladatainkat ellátni, de természetesen vannak váratlan kiadásaink, mint pl. itt, a 
Művelődési házban a gázkazán cseréje, amibe a nyáron bele csapott a villám. Azonban amit meg kell 
csináltatni, ami elő van írva, azt muszáj megcsináltatnunk, arra költenünk kell. A következő 
esztendőben főleg a Civil Szervezetek tudnak majd pályázni több mindenre, ők kerülnek majd 
előtérbe. Az, hogy mekkora összegű költségvetéssel rendelkezünk, arra a pénzügyes kolléganő tud 
választ adni.  
 
Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület elfogadta 
a 2022. III. negyedéves pénzügyi beszámolót. Ha fel tetszik menni a Kőröstetétleni honlapra, ott a 
közérdekű adatokat kell megkeresni. Ott a legutóbbi Képviselő-testületi anyagok között fel van töltve 
a 2022. III. negyedéves pénzügyi beszámoló, amelyben részletesen megtalálható minden erre 
vonatkozó adat. Látható mely pályázatok vannak folyamatban, melyek lezártak, mekkora összeget 
nyert el az önkormányzat ezekre a pályázatokra, mennyi a pénzkészlet stb. Ugyanakkor, ha a 
2022.10.25- ei Képviselő-testületi anyagok között megtalálható a 2022. évi módosított költségvetés is. 
Ezek az anyagok, beszámolók részletesen tartalmaznak minden adatot, amire Ön kíváncsi, illetve 
amire rákérdezett az előbb.  
 
Persoly Aranka 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 14. szám alatti lakos: A Polgárőr Egyesületnek most az 
év végére lett átutalva a 300.000,- Ft összegű önkormányzati támogatás. Én úgy tudom, hogy nem 
tudják elkölteni ezt most mindet évvégére. Nem lett volna célszerű év közben, vagy évelején átutalni, 
hogy úgy gazdálkodjanak vele?  
 
Tóth Ernő 2745 Kőröstetétlen, Törteli út 10. szám alatti lakos: Meg fogjuk oldani, és el tudjuk költeni 
év végéig.  
 
Szerdai Károly alpolgármester: Rendben, köszönöm szépen. Egyébként még az iskola és az óvoda is 
most fogja elkölteni az önkormányzatunk által adott támogatást. Jövő év január 31-e a határidő, 
amikor be kell nyújtani az egyesületeknek az elszámolást az önkormányzati támogatásokról. 
Ami még most hirtelen eszembe jutott, hogy el fogjuk adni az önkormányzat terepjáróját, és egy 
kisebb használt, de újszerű 9 személyes buszt kívánunk vásárolni majd. A következő polgármester 
majd a saját autóját fogja használni, nem lesz önkormányzati autó.  
 
Nagy Béláné 2745 Kőröstetétlen, Új utca 14. szám alatti lakos: Ez nagyon jó ötlet. Hiszen több idős is 
van itt, aki nem tud a temetőbe kimenni. Így össze lehetne egyeztetni velük, kivinni őket, egy 20 
percet eltöltenek ott, majd visszahozni őket. Ez nagyon nagy segítség lenne.  
 
Szerdai Károly alpolgármester: Igen erről is lehet szó. De akár orvoshoz, gyógyszertárba és egyéb 
helyekre is lehet majd a szállítást megoldani, annak, akinek segítség kell.  
 
Bognár Józsefné 2745 Kőröstetétlen, Árpád utca 6.: Én itt elsősorban a kutyatartók ellen szólalnék fel. 
Tisztelet a kivételnek! Az emberek viszik rendszerint a kutyákat sétáltatni. Az Árpád Emlékműnél 
nem lehet a füvön átkelni úgy, hogy ne lépnénk bele valahol a kutya ürülékbe. Nem lehetne 
felszólítani őket, hogy szedjék össze a kutyák után az ürüléket sétáltatás közben? Ez katasztrófa, és 
borzalmas. Nem merek már a füvön átkelni, inkább a járdát használom. 
 
Szerdai Károly alpolgármester: Érhető a problémád. Írni fogunk egy tájékoztatást erről, amit ki fogunk 
tenni az Árpád emlékműnél. Igazából minden kutyatulajdonosnak kötelessége lenne sétáltatás közben 
a kutyája ürülékét összeszedni.  
Lassan szeretnék zárszót mondani, ha nincs több kérdés. Három civil szervezetünk, egyesületünk van. 
A Kőröstetétlenért Egyesület, a Polgárőr Egyesület és a Nyugdíjas Klub. Én személy szerint, ameddig 
tudom támogatom mindhárom egyesületet. Nagyon jó lenne, ha összefogna a három egyesület és a kis 
falunk egy kicsit összerázódna. Nem újjal kell mutogatni mindig egymásra, ha baj van, gyertek be 
nyugodtan az önkormányzatunkhoz, az ajtó mindig nyitva áll mindenki előtt. Mindent meg lehet 
beszélni. Nincs olyan dolog, ügy, amit még nem intéztünk volna el az ott dolgozókkal bárkinek, aki 
megkeresett, illetve felkeresett Bennünket.  
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Megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e több kérdés, egyéb hozzászólás, egyéb észrevétel. 
 
Szerdai Károlya alpolgármester a közmeghallgatás zárásául, minden résztvevőnek megköszöni a 
megtisztelő jelenlétet, és Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket, valamint Eredményekben és 
Egészségben Gazdag Boldog Új Évet kíván.  
 
Mivel több kérdés, egyéb hozzászólás és egyéb észrevétel nem hangzott el, Szerdai Károly 
alpolgármester a közmeghallgatást 16:55 órakor berekeszti.  
 
 
 

K.m.f. 
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