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Kérdések: 

 

1. A múltkori képviselő-testületi ülésen döntöttek a méltányossági közgyógyellátásra 

jogosultság jövedelemhatárainak emeléséről. Észrevételezi, hogy az ezzel kapcsolatos 

előterjesztés, amely fölkerült a városi honlapra is, helytelenül tartalmazza ennek 

indoklását.  Ugyanis abban az szerepel, hogy az egy főre számított jövedelem családok 

és egyedül élők esetén egyaránt 10%-al kerül emelésre, és ez helytelen 

megfogalmazás, mert nem a jövedelem kerül 10%-os emelésre, hanem az öregségi 

nyugdíjminimum szorzószáma. Kéri, hogy ezt a honlapon szereplő előterjesztésben 

javítsák ki.  

2. Nagy Lajos cukrászdájával szembeni park padkáját az arra járó autók megrongálták, 

kéri kijavítani. 

3. Szintén felveti a Dánfokon deponált zöldhulladék problémáját, neki is többen jelezték, 

hogy bűz van és sok a légy. 

4. Több lakó is jelezte és kifogásolták, hogy miért reggel 6.00.-kor kezdik el a fűnyírást a 

városi közterületeken.  

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

1. A Képviselő-testület 2014. április 30-ai ülésén előterjesztett - a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú - 

előterjesztés szövegében pontosításra került a közgyógyellátásra vonatkozó javaslat, 

melynek megfelelően a közgyógyellátás vonatkozásában az egy főre számított 

jövedelemhatár családok és egyedül élők esetén egyaránt az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének további 10 %-ával emelésre kerüljön.  A képviselő-



testület ezen javaslat szerint fogadta el a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet módosítása érdekében előterjesztett 

rendelet-tervezetet. 

2. Árajánlatot kértünk a cukrászda előtti park padkájának javításra, amennyiben 

megfelelő ajánlatot kapunk, akkor ebben az évben a hiba ki lesz javítva. 

3. A dánfoki mezőgazdasági területünk trágyázásához gyűjtöttük a komposztnak valót, 

de a bűzhatás miatt beszántásra került idő előtt és azóta a komposztnak való 

zöldhulladékot máshol tároljuk.  

4. A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet munkanapokon 

reggel 6-tól 22 óráig lehetővé teszi a fűnyírást. 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2014. június 11. 

 

Izsó Gábor 

                                                                                             polgármester 


