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a2019. június 28. napján tartott rendkívü!i nyilvános ülésérő!
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JEcyzőrönw
KészÜlt: Szakály Község Önkormányzati Képviselő{estületének 2019. június 28.
naPján 7 Őra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: a Művelődési Ház nagyterme.
Jelen vannak:

Törő Péter polgármester
Feuerbach Szabolcs alpolgármester
Hideg Tamás képviselő
Horváth Zolán képvise!ő
Juhász Zsuzsanna képviselő
Kovács Gábor képvise!ő
Véhman János képviselő,
Tanácskozási joggl'

3"J;lJ;l;n Ferenc címzetes íőiegyző
Györe Erika jegyzőkönyvvezető

JeIen van: 3 fő érdeklődő

Péter polgármester megállapítja, hogy a testületb ől 7 fő jelen van, az ülés
It.9
határozatképes, ezzel a testületi ülést megnyitja.
Elmondja,hogy az ülés összehívása írásos meghívóval történt, amely az

lőterjesztésekke l együtt kerü lt ki kü ldésre.
Ezt kÖvetően megkérdezte, hogy a javasolt napirenddel kapcsotatban van-e kérdése,
javaslata, észrevételevalakinek.
e

I9lO Péter polgármester: javasolja, hogy vegyék napirendre Kovács

Attila

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőlegyző: javasolja,
hogy Kovács
-

Mária

földvásárlási kérelmét,

méltányos közgyógy kérelmét is tűzzék napiódre.

Feuerbach Szabolcs alpolgármester: javasotja, hogy tűzzék napirendre az aikidó

tá bo rba

n résztvevő gye rekek étkezésének megté rítéséi.

Juhász Zsuzsanna képviselő: javasolja

a

polgármester vásárlási előleg
Összegének módosításának napirendre tűzését.Kéri a iűnyírással és a rét eladással
kapcsolatos napirend tárgyalását is.

Miután egYéb kérdés,javaslat nem hangzott el, a polgármester kezdemén yezi az
elhangzottakkal kiegészítettnapirendi javaslat etfogadáJát.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
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1.

Rendőrség! beszámotó 2018.
Előadó: Dr. Bognár SziIveszter r. ezredes, kapitányságvezető
(Írásos előterjeéztés. )

2. Jelentés a lejárt határidejú határozatokrót.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásos e!óteriesztés)

3.

Pályázat az ivóvízszolgáltatásra.
Előadó: Töró Péter polgármester.
( Írás bel i előterjesztés)

4. A Gyermekióléti Szolgálat beszámolója.

Előadó: Balaskó Károlyné szakmai vezető.
(Írásbeli e!őteriesztés.i

5. Lovasegyesület

támogatása.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásbeti előteriesztés.)-

6. ERÖv

gördülő feilesztésiterve.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írás bet i előteriesztés.)-

7. Adóelőleg megfizetéséről döntés.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbe!i előteriesáés.

8. kovács Attila fötdvásárlási

kérelme
Előadó: Törő Péter polgármester
(szóbel i előteriesztés)

9. Kovács

Mária közgyógy kérelme
Előadó: Törő Péter po|gármester
(szóbe! i eIőterjesztés)

í0. Aikidó táboros gyerekek étkezése
Előadó: Feuerbach Szabolcs a!polgármester
(szóbeli e!őteriesztés)
í í. Polgármester vásárlási előlegének módosítása

Előadó: Juhász Zsuzsanna képvise!ó

(szóbel i előteriesztés)

12.Közmunka, fűnyírás
Előadó: Törő Péter polgármester
(szóbeli előterjesztés)
13. Rét eladás

E!őadó: Töró Péter polgármester
(szóbeli elóteriesztés)

41. Napirendi

pont

Rendőrségi beszámoló 20í8.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásos előterjesités)

Töró Péter polgármester: elmondja, hogy a napirendhez tartoző írásos anyag
kiküldésre került. Van-e kérdés,észrevéte|ezzel kapcsolatban?

Törő Péter polgármester: mivel kérdés,észrevételnem hangzott el,

javaslatát.

A

képviselő-testüIet 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:
25 l 2O1 9.

N

1.28.1

Szakály Község Önrorm
2018. évi beszámolóját és azt elfogadta

ismerteti

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal
számú h atá rozat

gÉrgyattaa Rendőrség

érteIemszerúen
Felelős: a polgármester
Határidó

:

2. Napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásbeti előteriesáés)

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos írásos előterjesztés
is kiküldésre került.
Mivel kérdés,észrevéteInem hangzott el, lsmertetijavaslatát.

A

képviselő-testület 7 igen szavazatta!,
hozta meg az alábbi határozatát:

szakály község

261

önxo

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

2019.N 1.28./szá

m

ú határozat

határidejű határozatokró! szóló jelentést és azt elfogadta.
Határidó: értelemszerűen
Felelős: a polgármester

3. Napirendi pont
P ály ázat az ivóv ízszo gá ltatás ra
Előadó: Törő Péter polgármester
(Írás bel i előteriesztés)
l

megtárgyalta

a

lejárt

_5Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző: elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos
előterjesztés is kiküldésre került. A szotgáltatő ezze| a- pályz-attal tudja csökkenteni a
költségeit, mert így kaphat a VtÁX-tOl támogatást.
TÖró Péter polgármester: ismerteti határozatijavaslatát és kéri elfogadását.

A

kéPviseló-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az a!ábbi határozatát:

Pz_alaly Község

27 l 20

Önror

1

9.N

|.28.1

0 tartózkodással és 0 etlenszavazatta!
számú hatá rozat

akosság által fizetendő

ivóvíz-és csatornadíj fajlagos költségének csökkentésére a Magyar
Átlamkincstárhoz a 20tg. eúi Úmogatási igényétbenyújtja.
-i
A kéPviselő-testület hozzáiárulását

adja ahhoz, hogy
pályázaton részt vevő
tizenhét önkormányzat gesztora Mucsfa község Ön[órmányiata legyen.
Meghatalmazza a gesztort a támogatás igénylésénekUenyúltasárá, valamint a
pály ázattal ka pcsotatos tec h n i ka i teen dő k lebo nyol ításá ra.
Határidő: értelemszerúen
Felelős: a polgáimester

4. Napirendi pont
A Gyermekióléti Szolgálat beszámolója
Előadó: Törő Péter polgármester
(lrásbeli előterjesztés)

TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy írásban kiküldésre került a szakmai
beszámolÓ, Balaskó Károlyné szakmaivezető nen tudott megjelenni az ülésen.
!smerteti határozati javaslatát.

A

kéPvise]ö{estület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

Közsé.g Orr*or
9r!a!
2018. évi beszámotóját elfogadta.

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

Gyermekiótéti Szolgálat

Határidő: értelemszerúen.
Felelős: a polgármester.

5.Napirendi pont
Lovasegyesü let támogatása
Előadó: Törő Péter polgármester
(írásbeli előterjesztés)

JÖró Péter polgármester: elmondja, hogy az idei évben is megrendezésre került a
fogathajtó verseny. A rendezvényhez 200.000.-Ft támogatást és 1 db hízót kaptak,
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Juhász Zsuzsanna képviselő: megkérdezte, hogy miért utólag kell megszavazni,
amikor már előre megkapták a támogatást, ezígy teljesen szabálftalan.
Véhman János képviselő: elmondja, hogy ez a támogatás be van tervezve a
költségvetésbe.

TÖró Péter polgármester:, elmondja, ismerteti határoztai javaslatát és kéri
elfogadását.

A

képviselő-testület 4 igen szavazatta!,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 3 ellenszavazattal

29 l 2019.N 1.28./szám ú határozat
SzakáIy Község Önrorm
akályi Lovas Egyesület
részére200.000.-Ft összegű pénzbeli támogatást, és 1 db hízőt biztosít a
rendezvény megtartásához.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: polgármester.

6. Napirendi opont

EROV gördülő fejlesáési terve
EIőadó: Törő Péter polgármester
(írásbeli előterjesztés)
TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy erre a szolgáltató minden évben tesz
javaslatot. lsmerteti a határozatijavaslatokat és kéri azok elfogadását.

A

kéPviselŐ-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:
30 l 201 9.

N

1.28.1

0 tartózkodással és 0 eltenszavazattal
számú h atá rozat

Szakály Község Önror
Szakáty tetepülés vízlközmú rendszere vonatkozásában az E.R.ö.V. Vizi közmű Zrt-vel, mint
szoIgáltatóval egyeztetett a 2020. évre vonatkozó beruházási, fetújítási és
pótlási tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A vizikÖzmŰ-rendszer Hivata! áltat generált azonosítój a: 11-04464-1-00í_oí_í3
A viziközmű-rendszer szolgálati azonosítója: GYONK-szAK-lV
FeIújítások,pótlások:
- Rendkívüli helyzetből adódó azonnalifeladatokra: 29524 eFt,
- Jelzőrendszerkiépítése, lll.csomópontifelújítás 167306eFt,

- Összesen:

196830 eFt.

Beruházások:
- A víziközmű-rendszeren 2020. évre nem tervezünk beruházásokat.

-7A 2020- évre elfogadott tervek szerinti munkátatok köttsé gét az önkormán yzaí a
Bérleti-Üzemeltetési szerződésben meghatározott halználati dú tórhére
biztosítja.

Határidó az értesítésre: értetemszerűen.
FeleIős: a polgármester.

A

kéPviselÓ-testület 7 igen szavazatlal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 0 ellenszav azatlal

Szakály Község On*o.r
Szakály település vízikÖzmű rendszere vonatkozásában az E.R.Ö.V. Vizi xtizóú Zrt-vel, mint
szolgáltatóval egyeztetett a 2O2O. évre vonatkozó beruházási, felújításiés
pótlási tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A vizikÖzmŰ-rendszer Hivatat áltat generált azonosítój a: 11-04464-2-001_oo-oí
A viziközmú-rendszer szolgálati azonosítója: GYONK:UP-tV
Felújítások, pótÍások:
- Rendkívüli helyzetből adódó azonnaIifeladatokra: 970 eFt,
- Kerítésfelújításra
5495eFt,
- összesen:
6465 eFt.
Beruházások:
A víziközmű-rendszeren 2020. évre nem tervezünk beruházásokat.
A2020. évre elfogadott tervek szerinti munkátatok köttségét az önkormán yzata
Bérleti-Üzemeltetési szerződésben meghatározott halználati díj tórhére
biztosítja.
Határidő az értesítésre : értetemszerűen.
Felelős: a polgármester.
7. Napirendi pont

Adóelőleg megfizetésérőldöntés
Előadó: Törő Péter potgármester
(szóbeli elóterjesztés)
I9.rq Péte1 Polgármester: elmondja, hogy évente két alkalommal van adófizetési
kÖtelezettség, és az Agrokémia szeptember hónapban esedékes 31 millió forint
Összegű adóját szeretnék időarányosan 6 hónapia eloszfua elkérni. Sajnos az

ÖnkormánYzat miattuk kap kevesebb áltami támogatást, így ha havonta részletekben
elkérjÜk az iParŰzési adójukat, akkor biztosítva vánnak irendezvenver köftségei,
a
fizetések és az önkormányzat működése. Rengeteg pletyka terjed f"lub"n, Óe
en
tisztességgel ledolgoztam itt a g évet, minden tétteriert váltalom a felelősséget,
"
nem
kÖvettem el semmit_ ami jogtalan lenne, így visszautasítok minden

logtalan
vádaskodást. Véleményemszerint ez a kdvetkező vezetéssel szemben
is
tisztességes lenne. JavasIaom, hogy a névszerinti szavazást, illetve mindenki
mondja e] az ezzel kapcsolaos véleményét.
lsmerteti javaslatát a névszerinti szavazássaI kapcsolatban.
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képviselő-testület 2 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

Szakály Község

UL20

Önro

1

9.

N

1.28.1

1 ártőzkodássat és 4 eltenszavazatlal
számú hatá rozat

esetében való névszerinti szavazást nem fugadta et.

a 7.

napirendi pont

TÖrő Péter polgármester: kéri, hogy mindenki mondja el jegyzőkönyvbe

véleményét,álláspontját.

a

Juhász Zsuzsanna képvise!ő: megkérdezte, hogy mennyi az állami normatíva?
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző: elmondja, hogy 2,5 mil!ó forint, de ez
nem elég a bérekre, ezért lenne szükség havi bontásben az adóelőlegre.

Juhász Zsuzsanna képviselő: elmondja, hogy törvényírja elő az

adóelőleg
megfizetésének időpontjait, véleménye szerint ezt a törvényt a testület nem írhatjá
felül egy határozatta], mert az törvénysértő döntés lenne. Véleményeszerint eddig 1s
mindenki számára követhetetlenül e!őre etkértékaz adóetóleget, össze-visóza
fizették meg az adót, és ez a gyakortat eddig is törvénysértő volt. Nem is érti, most
miért kellene errő] törvénysértő módon határozatot hozni, Véleményeszerint ne
kérjékel előre az adőelőleget, és törvényesen járjanak el.
TÖ.rő Péter polgármester: elmondja, hogy az Agrokémiáva! ebben a kérdésbenmeg
tudnak egyezni, és egy ilyen határozattal tiszta lenne minden, mert a lényeg, hogy
tisztességesen működjön minden.

Juhász Zsuzsanna képvise!ő: elmondja, hogy ő ezt a törvénytelen döntést nem
vállalja fel.

Feuerbach Szabolcs alpolgármester: elmondja, hogy véleményeszerint erre

Pénzre nagy szükség van, így támogatja a részletekben történő adóetőleg elhozását.

Horváth Zolán képvise!ő: elmondja, hogy

ő a Juhász Zsuzsa képviselő által

elmondotakkal mindenben egyetért, és nem támogatja a javastatot.

Kovács Gábor képviselő: véleményeszerint nagyon nem jól gazdálkodtak, ha
ilYenre szükség van ekkora adófizetés mellett, nem támogatja a javaitatot, mert ezzel
csak mé9 rosszabb helyzetbe kerülne a fa!u, és ezért ez a testület a fetelös
elsősorban. Nem támogatja a javaslatot.
Hideg Tamás képviselő: véleményeszerint ennek a javaslatnak van jó és rossz

oldala is.

TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy hétfőn nem kapnak a dolgozók fizetést,
haezt most nem szavazza meg a testület.

Juhász Zsuzsanna képviseIő: ezt a kijelentést felháborítónak tartja, hiszen minden

alkalommal amikor pénzt kellett valamire megszavazni ő megkérdezte, hogy van-e rá
fedezet., és a válasz mindig az volt, hogy van. Írásban kérte már több alkálommal az

-9előirányzatokról való tájékoztatást, de soha nem kapta azt meg. A tetület így nem is
tudhat arról, hogy mire és miből volt pénzügyi fedezet. Mindig az volt csak a válasz,

hogy van mindenre pénz, pedig a törvény szerint előre kellene módosítani az
előirányzatot is és nem utóIag kész tények elé állítani a testületet.

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes tőiegyző: elmondja, hogy az

Agrokémia
adóelőlege szerepel a költségvetésben, ezt meg kellfizessék december 31-ig.

Juhász Zsuzsanna képvise!ő: elmondja, hogy az adőfizetés ideje nem december
31., hanem törvény szabja meg, hogy pontosan meddig kell azt megfizessék,
tájékoztatás így nem korrekt.

eza

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző: véleménye szerint a következő
vezetéssel szemben ez korrekt megoldás Ienne december 31-ig elosztva, de azt is
megtehetik, hogy szeptemberben eIköltik majd az egészet.
Kovács Gábor képviselő: véleménye szerint akkor meg lehet majd keresni

felelósöket,

a
de javasolja, hogy ne költsenek el elöre olyan pénzt, ami még nem is jár,

Hideg Tamás képviselő: véleményeszerint, ha ezen múlik a dolgozók fizetése,

akkor legyen határozat a részletről.

Kovács Gábor képviselő: véleményeszerint ez nem a képviseIők felelóssége. A
költségvetésbe tervezve vannak a bérek előleg nélkül.
Véhman János képviselő: elmondja, hogy a kapott állami támogatás csak a napi
kiadásokra elég, nincs fedezet a sok rendezvényre. TaIán a bérek kifizetése
fontosabb kellet volna legyen, mint a rendezvény. Évvégénis lesz komoly
kötelezettség p!.a 10 miIlós hitelvisszafizetése. Azt mibőlfogják megoldani?

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy lesz rá íedezet a rét és az ingatlan
eladásából. Lehetősége lesz az $vezetésnek, hogy niullával zárla az évet.

Juzhász Zsuzsanna képviselő: továbbra is az a véleménye,hogy ne írják felül a
törvényt.

Töró Péter polgármester: véleménye szerint ez a döntés nem lenne törvénysértő,
mert előre mindenki akkor fizet adó, amikor akar.

Véhman János képviselő: ezzel csak azt érnékel, hogy ne ennél a testületnél
boruljon ki, hogy milyen anyagi helyzetbe került a falu, javasolja, hogy ne vegyenek
fel pénzt előre. A közmunkások megkapják a bérüket, mert az ő pénzük külön
számlán van, a többiekét pedig másképp kell megoldani. Azt is tudomásul kell venni,
hogy nem kellenek rendezvények, ha nincs rá pénz. Ezt el kell mindenkinek
fogadnia.

Juhász Zsuzsanna képviseló: elmondja, hogy amikor azál|ami támogatás megjön
akkor lesz majd fizetés.

Kovács Gábor képviselő: elmondja, hogy véleménye szerint a bérek az elsők, és
ezeket egy önkormányzat életébenelőre kell tervezni. Véleményeszerint most
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derÜljÖn ki, hogy,milyen helyzet alakutt ki, ne hagyják ezt senki másra, nekik
kell
megoldaniuk, amit okoztak. Bár ha minden etóre-tervezésre került, akkor ez nem
fordulhatna elő.

TÖrÓ.Péter polgármester: ismerteti határozatijavaslatát, hogy 6 részletben kérjékel
az adóóelőleget.

A

kéPviselŐ-testület 3 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 4 etlenszavazattal

33 l 201 9.N 1.28./szám ú hatá rozat
Szakály Község Önrorm
a Hőgyészi Agrokémia
által szeptember hónapban esedékes adóelőtegének előrJ és részletekben
történő megfizetésétel utasította.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.

8. Napirendi pont

kovács Attila fcildvásárlási kérelme
Előadó: Törő Péter polgármester

(szóbeIi előterjesztés)

TÖlŐ Péter polgármester: etmondja, hogy a Szakály Jókai u. 583 hrsz-ú 352m2

önkormányzati tulajdonú ingatlant szeretné Kovács Attila 1o.o00.-Ft-ért
megvásárolni. Ez az Ő tuljadnonát képező inghatlanok közöttio kis terület, ami nem
hasznosíthaó így külön semmire. Javasolja a terület eladását.

A

kéPviselŐ-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 0 eltenszavazattal

Szakály
a Szakály Község
_Közsé_g önror
onkormányzatának tulajdonák képező betterület 583"t"
hrszú, 352m2 terütetű
ingatlant Í0.000.-Ft Összegű vételárét etadja Kovács Attila 7192 Szakály, Jókai
u. 412. szám alatti lakosnak. Az adás-vételIet kapcsolatos ügyvéda d egyéb
költség a vevőt terheli.
Határidó: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester
9. Napirendi pont

Kovács Mária közgyógy kéretme
Előadó: Törő Péter polgármester
(írásbeli előteriesztés)

Tq.: P9tel polgárm.ester: javasolja a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.

A képviselők a javaslattal egyhangúlag egyetértnek.

í0. Napirendi pont

Aikidó táboros gyerekek étkezése

-1+ E!őadó: Feuerbach Szabolcs alpolgármester
(szóbeli előteriesztés)

Feuerbach Szabolcs alpolgármester: elmondja, hogy kb. 20 a táborban résztvevő
gyermek és egy felnótt egy hetes étekezésénekmegtérítésérőllenne szó, ami 7o-8o,oooFt
költséget jelentene,
Juhász Zsuzsanna képviselő: megkérdezte, hogy akkor most van pénz vagy nincs, mert az
előbb elhangzott, hogy nem tudnak ért fizetni.

Feuerbach SzaboIcs alpolgármester: véleményeszerint akkor ne egyenek a gyerekek,

Juhász Zsuzsanna képviseló: véleménye szerint ezt nem így kell megbeszélni, javasolja,
hogy zárt ülésen tárgyalják meg, és nézzékmeg hogy kikről van szó, és hogy rászorulnak_e
a támogatásra.

A képviselő-testü let egyha

ng

ú lag

egyeté rt a zárt ülésen való tá rgya lássa l.

íí.Napirendi

pont
Polgármester vásárlási elólegének módosítása
Előadó: Juhász Zsuzsanna képviselő
(szóbel i előteriesztés)

Juhász Zsuzsanna képviselő: javasolja, hogy a polgármester 5O0.000,-Ft összegű

vásárlási elólegét a pénzhiány miatt csökkentsék !e, mert véteményeszerint ez most
aktuális mindenképpen.

TÖró Péter polgármester: elmondja, hogy nem költött et semmit

jogtatanul,

nézzenek végig nyugodtan mlnden számlát, vállalja mindenért a feletősséget.
Akár nulla forintra is levihetik az összeget.

Juhász Zsuzsanna képvise!ö: javasolja a 100.000.-ft-os keret megállapítását.
Véhman János képvise!ó: elmondja, hogy nem látja ennek sok értelmét,eddig sem
nézte meg senki a számlákat, legfeljebb majd több részletben fogja hozni őket, így ez
nem jelent megoldást semmire. Pénz meg amúgy sincs.

Juhász Zsuzsanna képviselő: ismerteti határozati javaslatát a
lecsökkentésére vonatkozóan.

A

kéPviselő-testület 3 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

szakály község

önr

í tartózkodással és 3 ellenszavazatta!

35/20í 9.ru1.28./számú határozat

ütete

a

polgármester

100.000.-Ft összegű vásárlási keretének megállapítását nem fogadta el.

í2. Napirendi pont
Közmunka, fúnyírás
Előadó: Törő Péter polgármester
(szóbeli előteriesztés)

keret

-12TÖrő Péter Polgármester: elmonüa, hogy folyamatosan
próbálják végzeni a
_
Az! 9ondolta,. hogy a re§i ovojá
uáváraoan a használatért cserébe
Iűnvjti:t
lenYÍrják a súlYemetők, de einem tciient
,"g. Á áu utcái voltak az elsők, azt nem

látja meg senki, hogY ott minden rendben
van, elismerés meg sosem.

u"i. s";natatos,

hogy mindig csak kritika

í4.Napirendi pont
Rét eladás

Előadó: Törő Péter polgármester
(szóbeti előterjesztés) -

Törő péter polgármester: elmondja, hogy folyamatosan
hirdetik, voltak érdeklődők
is, tÖbb emberrel tárgyalt is az eladásról, de még
nincs konkrét ajánlat.
Természetesen azonnal testütet elé hozzi, nái"..
"iánlat.

Juhász Zsuzsanna kéPviselŐ aztkéri, hogy
, ---9, ne utólag szavaztassák
v_qvqÁLclooa^
meg majd ezt
is.

Feuerbach szabolcs alpotgármesten elmondja, hogy
a 20 táborozó gyermek
étekezésidíjára Ő személysén felajánlja három'havi
képviselői iÜ"etoi;át, hogy

egYenek a gYerekek. Tehát nem keíl
költségét.
"rrol

,ai

tárgyalni,

'o

rog;á ,.,.,ági|."tni ennek a

TÖrő Péter Potgármester mivel egyéb kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, a
nYilvános Ülést 8 Óra 2o perckor ueiána,es
iart uié""n folytatta a tárgyalást
TÖrő Péter Potgármester nyilvános ülésen ismereteti
a zárl ülésen elfogadott
36l2019,(V1.28.) számú határoiatot, majd
az ülést g ói" 30 perckor bezárta.
K.m.f.t.

N

polgármester

Dr. Schutzb

címzetes

h Ferenc
;jegyző

