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VATTA  KÖZSÉG  KÉPVISELŐ  TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 

22 -ÉN  MEGTARTOTT  KÖZMEGHALLGATÁS JEGYZŐKÖNYVÉNEK 
 
 
                                       a./ JEGYZŐKÖNYV, 
                                       b./ TÁRGYSOROZATA 
                                       
                                   
         
 
 
 
                                              N A P I R E N D I    J A V A S L A T 
 
 
1./ Adósságkiváltó levél átadása  
 

 előadó: Tállai András önkormányzati államtitkár 

2./ Beszámoló a Képviselő-testület 2013. évi munkájáról.  
 
 előadó: Korán István Attila polgármester 
 
3./ Dr. Dobos András ügyvéd tájékoztatója önkormányzat peres ügyeiről 
 
4./  Szerencsi Árpád r.alazredes tájékoztatója Vatta Község közbiztonsági                                  

helyzetéről  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vatta, 2013. november 25. 
                                                                                                                Korán István Attila 
                                                                                                                   Polgármester 
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93. 
                                                                                                                
                                             J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Vatta község Képviselő Testületének 2013. november 22-én 17:00 órakor 

megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye:         Vatta Faluház díszterme 
 
Jelen vannak:         Korán István Attila polgármester, K. Tóth János alpolgármester, Birinyi 

László,Vas Béla, képviselők. 
 
Távolmaradt: Veréb József  képviselő 
Meghívottként részt vett: Kiss Zoltán jegyző, jegyzőkönyvvezető 
Helyi lakosság részéről: 87 fő 
                                       
Korán István Attila polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületi tagokat. 
Az ülés határozatképességét megállapította, mivel a 5 képviselőtestületi tagból 4 megjelent, 
így azt határozatképessé nyilvánította és megnyitotta.  
 
A polgármester megnyitotta a közmeghallgatást és üdvözölte a megjelenteket, akik 
megtisztelték jelenlétükkel az ülést.  
 
Tállai András önkormányzati államtitkár köszöntötte a megjelenteket, és felolvasta Vatta 
Község Önkormányzatának adósságkiváltó levelét, majd ezt követően átadta.  
 
A polgármester röviden számot adott az elmúlt év eseményeiről / a tájékoztató a jegyzőkönyv 
mellékleteként szerepel / és az önkormányzat előtt álló feladatokról. 
 
Dr. Dobos András ügyvéd: Tájékoztatja a megjelenteket az önkormányzat által tett 
feljelentéssel kapcsolatosan. 
 
Szemán Imre r.százados: Tájékoztatója a község közbiztonsági helyzetéről, az elmúlt három 
év bűncselekményeinek összehasonlítása. Kiemelte a Polgárőrség fontosságát a településen és 
a jó kapcsolatot ami a polgárőrség és a rendőrség között működik. 
 
A megjelent lakosok felszólalásai: 
 
Kiss Istvánné (helyi lakos) 
Úthálózat fejlesztése a Petőfi utcában mikor várható? Kóbor kutyák jelenléte a településen 
nagyon zavaró és veszélyes, kérem a polgármester urat, hogy intézkedjen. 
 
Csanálosi Józsefné (helyi lakos): 
Szennyvízcsatorna kiépítésével kapcsolatban érdeklődöm mikor lesz Vattán? Az 
önkormányzatnak nincs lehetősége vásárolni egy szennyvízszállításra alkalmas autót, és 
kedvezményesen elszállítatni a településen, mert a szippantás nagyon drága és nem tudjuk 
megfizetni. 
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94. 
Asztalos Lajos (helyi lakos):  
A Tóth Endre utcát és Patakot összekötő árkot mikor tisztítják ki? 
 
Juhos István (helyi lakos): 
Deák Ferenc utcán se járda, se út, se árok mikor lesz felújítva? 
 
Csanálosi Józsefné (helyi lakos): 
Tarthatatlan a Kossuth utcai árkok állapota, a víz nem folyik le ,rossz az árkok állapota, mivel 
KPM-hez tartozik nem lehetne felszólítani a karbantartásra? Az általános iskolásokat miért 
nem lehet bevonni az ünnepségekbe? 
 
Kopcsik Béláné ( helyi lakos ): 
A Petőfi utcán Izsó Lajosné előtt több mint egy éve a törmelék az árokban van, nem lehetne 
elszállítani? 
 
Mivel több napirend nem volt, Korán István Attila polgármester az ülést bezárta. 
 
 
                                              Kelt, mint az első oldalon.              
 
 
 
                           Kiss Zoltán                                       Korán István Attila 
                               jegyző                                                polgármester 


