Győrzámoly Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2014. szeptember 23. napján a 16.30 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Andorka Kálmán János
alpolgármester, Bognárné Koteczki Ibolya, Pulai Nikoletta, Tóthné Major Éva, Viola Vilmosné települési
képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Távolmaradását jelezte: Csontos Miklós alpolgármester
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Andorka Kálmán János és Viola Vilmosné
képviselőket kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat és az alábbi határozati
javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
2. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. első félévének gazdálkodásáról
3. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
5. Segélyezések - zárt ülés A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2014. (IX. 23.) számú határozata
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
2. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. első félévének gazdálkodásáról
3. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
5. Segélyezések - zárt ülés 1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Pulai Nikoletta a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, a módosítást elfogadásra javasolja.
dr. Torma Viktória jegyző ismertette a rendelet-tervezetet. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IX. 26) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló
1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Siska Károly képviselő 16.35 órakor belépett a Képviselő-testület ülésére. Horváth Gábor polgármester
megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
2. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. első félévének gazdálkodásáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Pulai Nikoletta a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2014. (IX. 23.) számú határozata
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014. év első
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozásról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy már közel 10 éve részt vesznek ebben az ösztöndíj programban,
amivel a közép- és felsőoktatásban tanuló diákokat segíthetik. Javasolja, hogy ez továbbra is folytatódjon. Az
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és elfogadja az Általános szerződési feltételeket.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben foglaltakat
hajtsa végre.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. október 1.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2014. (IX. 23.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és elfogadja az Általános szerződési feltételeket.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben foglaltakat
hajtsa végre.
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Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. október 1.
4. napirendi pont: Döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről:
1. Döntés 717. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útra érkezett vételi szándékról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Varga Dávid Zoltán és Mórocz Balázs győrzámolyi lakosok meg
kívánják vásárolni az önkormányzati tulajdonban lévő 717. hrsz-ú, út megjelölésű ingatlant, mert az a saját
ingatlanjaik szomszédságában van, eddig is ők gondozták a területet, de szeretnék elkeríteni, növényekkel
betelepíteni a szép utcakép kialakítása érdekében. Az a véleménye, hogy használatba adják oda nekik, olyan célra,
hogy ezt befüvesíthetik, odaállhatnak gépkocsival, de ha fát akarnak telepíteni, akkor azt beszéljék meg az
Önkormányzattal.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az ingatlan út minősítésű, azaz
forgalomképtelen törzsvagyon.
Horváth Gábor polgármester szerint ebben az esetben nem lehet értékesíteni, de ha rendben tartják a területet,
akkor miért ne használhatnák.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint legalább megkérdezték, hogy használhatják-e a területet.
Tóthné Major Éva települési képviselő véleménye az, hogy nem csak használni akarják, hanem meg akarják
vásárolni.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő megkérdezte, hogy mekkora területről van szó.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy 4000 m2 körüli az úttal együtt. A kérdéses terület 500-100 m2
között van.
Tóthné Major Éva települési képviselő szerint nem adható el az ingatlan.
Horváth Gábor polgármester szerint attól még a használatát átadhatják annak a fejében, hogy a területet
rendben tartják.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint használati szerződést kell kötni a kérelmezőkkel addig, amíg
azzal a területtel az Önkormányzatnak más szándéka nincs.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta az Önkormányzat tulajdonát
képező 717. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi szándékot és megállapította, hogy az ingatlan forgalomképtelen
törzsvagyon.
2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérelmező Varga Dávid (9172 Győrzámoly, Határ u. 3/A.) és
Mórocz Balázs (9172 Győrzámoly, Tölgyfa u. 55/B.) az Önkormányzat tulajdonát képező 717. hrsz-ú ingatlan
azon részét, amely lakóingatlanaik utcai- és oldalhatárán, azaz közvetlen szomszédságukban áll – a Képviselőtestület ellenkező tartalmú döntéséig - ingyenesen használhatják az alábbi feltételekkel:
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-

A közterületen a csapadékvíz szabad elfolyását az árokrendszer folyamatos karbantartásával kötelesek
biztosítani, árkot nem szüntethetnek meg, árokba olyan növényzetet nem telepíthetnek, ami a víz szabad
elfolyását akadályozza.
- A közterület művelési ágát nem változtathatják meg.
- A közterületet nem keríthetik el.
- A közterületre saját költségükön telepíthetnek növényzetet, amit folyamatosan, saját költségükön
kötelesek gondozni.
- A közterületen sem tartós, sem ideiglenes jellegű építményt nem létesíthetnek, járdát nem szüntethetnek
meg.
- A növényzet telepítése esetén kötelesek figyelembe venni a villamosművek, valamint a termelői-, magán
és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2012. (I. 22.) NGM rendelet előírásait.
3. A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőket, hogy az általuk használni kívánt közterület az Önkormányzat
törzsvagyonát képezi, az általuk telepített növényzet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:15. §
alapján a közterület alkotórészének minősül.
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőket értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2014. (IX. 23.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta az Önkormányzat tulajdonát
képező 717. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi szándékot és megállapította, hogy az ingatlan forgalomképtelen
törzsvagyon.
2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérelmező Varga Dávid (9172 Győrzámoly, Határ u. 3/A.) és
Mórocz Balázs (9172 Győrzámoly, Tölgyfa u. 55/B.) az Önkormányzat tulajdonát képező 717. hrsz-ú ingatlan
azon részét, amely lakóingatlanaik utcai- és oldalhatárán, azaz közvetlen szomszédságukban áll – a Képviselőtestület ellenkező tartalmú döntéséig - ingyenesen használhatják az alábbi feltételekkel:
- A közterületen a csapadékvíz szabad elfolyását az árokrendszer folyamatos karbantartásával kötelesek
biztosítani, árkot nem szüntethetnek meg, árokba olyan növényzetet nem telepíthetnek, ami a víz szabad
elfolyását akadályozza.
- A közterület művelési ágát nem változtathatják meg.
- A közterületet nem keríthetik el.
- A közterületre saját költségükön telepíthetnek növényzetet, amit folyamatosan, saját költségükön
kötelesek gondozni.
- A közterületen sem tartós, sem ideiglenes jellegű építményt nem létesíthetnek, járdát nem szüntethetnek
meg.
- A növényzet telepítése esetén kötelesek figyelembe venni a villamosművek, valamint a termelői-, magán
és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2012. (I. 22.) NGM rendelet előírásait.
3. A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőket, hogy az általuk használni kívánt közterület az Önkormányzat
törzsvagyonát képezi, az általuk telepített növényzet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:15. §
alapján a közterület alkotórészének minősül.
4. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőket értesítse.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Javaslat a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy áprilisban módosították a rendezési tervet, amivel hatályon kívül
helyeztek egy szabályozási vonalat. Ebben az esetben is le kellett volna folytatni a véleményezési eljárást, amire
azonban nem került sor. Tekintettel arra, hogy a rendelet megalkotása nem a jogszabályoknak megfelelően
történt, javasolja annak hatályon kívül helyezését.
4

Tekintve, hogy kérdés, észrevétel nem volt Horváth Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IX. 26) önkormányzati rendelete a
helyi építési szabályzatról szóló 14/2003. (XI. 26.) számú rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
3. Döntés folyamatban lévő rendezési terv módosításáról (MSz: 14029) – Egyszerűsített eljárás
véleményezési szakaszának lezárása
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy áprilisban döntöttek a rendezési terv módosításról, melyet egy
győrzámolyi ingatlantulajdonos kezdeményezett. A véleményezési dokumentáció elkészült, a szakhatóságok úgy
nyilatkoztak, hogy a tervezett módosítással egyetértenek. A Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
nyilatkozott úgy, hogy a tervezett módosítás nem ellentétes semmivel, de településképi szempontból nem
támogatják, mert a kis méretű telkek a falusiastól idegen településképet eredményeznek. A településtervező
szerint
ez
egy
vélemény,
ami
nem
konkrét
törvényen
vagy
jogszabályon
alapul,
ezért az Önkormányzat továbbra is fenntarthatja az eredeti módosítási szándékot. Várja a hozzászólásokat.
Tekintve, hogy kérdés, észrevétel nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Msz: 14029 munkaszámú
településrendezési terv módosítására irányuló egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában beérkezett
véleményeket, kivéve a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását.
2. A Képviselő-testület megvizsgálta a véleményt, kitart az eredeti elképzelése mellett, miszerint támogatja a
minimális teleknagyság csökkentését 700 m2-ről 550 m2-re az érintett lakótömbben.
3. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti és egyetért a rendezési terv módosításának
folytatásával.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2014. (IX. 23.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Msz: 14029 munkaszámú
településrendezési terv módosítására irányuló egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában beérkezett
véleményeket, kivéve a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását.
2. A Képviselő-testület megvizsgálta a véleményt, kitart az eredeti elképzelése mellett, miszerint támogatja a
minimális teleknagyság csökkentését 700 m2-ről 550 m2-re az érintett lakótömbben.
3. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti és egyetért a rendezési terv módosításának
folytatásával.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
4. Döntés közvilágítás korszerűsítési pályázat benyújtásáról
Előadó: Horváth Gábor polgármester
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy kiírásra kerül a közvilágítás korszerűsítésre beadható pályázat,
amit a Belügyminiszter támogató nyilatkozatával együtt lehet beadni. Ennek keretében a meglévő lámpatesteket
és fényforrásokat lehet kicserélni. A pályázat nagy előkészítését igényel, és ahhoz egyéb műszaki mellékleteket is
be kell adni, a megvilágítási terveket, a korszerűsítéssel érintett területen a világítási helyszíneket, a szabványok
szerinti besorolást, világítástechnikai méretezést kell készíteni. A hálózati szolgáltató felé az igényt be kell
jelenteni a korszerűsítésre, és tőlük hozzájárulást kell kérni. 5-500 millió forintig lehet pályázni, 100%-os
támogatással. A pályázat azt eredményezheti, hogy egy 25 éves technikát cserélhetnének modernre.
dr. Torma Viktória jegyző szerint ebben a konstrukcióban mindenképpen pályázni érdemes, de a
Belügyminiszterhez meg kell írni a támogató levél iránti kérelmet és csak akkor lehet beadni a pályázatot, ha azt
megkapják.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az E.onnal is engedélyeztetni kell a pályázathoz benyújtásra
kerülő műszaki dokumentációt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát a
KEOP-2014-5.5.0-K számú kiírásra a település közvilágításának korszerűsítése érdekében.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a Belügyminisztertől kérjen támogató
nyilatkozatot a pályázat benyújtásához.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy kössön szerződést pályázatírásra és rendelje
meg a pályázathoz szükséges műszaki dokumentációt, valamint kérjen ajánlatot auditra, műszaki ellenőrzésre, a
nyilvánosság biztosítására és projektmenedzsmentre, a pályázathoz szükséges feltételes szerződéskötések
érdekében.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. október 7.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2014. (IX. 23.) számú határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát a
KEOP-2014-5.5.0-K számú kiírásra a település közvilágításának korszerűsítése érdekében.
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a Belügyminisztertől kérjen támogató
nyilatkozatot a pályázat benyújtásához.
3. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy kössön szerződést pályázatírásra és rendelje
meg a pályázathoz szükséges műszaki dokumentációt, valamint kérjen ajánlatot auditra, műszaki ellenőrzésre, a
nyilvánosság biztosítására és projektmenedzsmentre, a pályázathoz szükséges feltételes szerződéskötések
érdekében.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: 2014. október 7.
Hozzászólások:
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy levelet írtak a Magyar Közút Zrt-nek az 1401. számú szigetközi
út rossz állapota miatt.
Andorka Kálmán János alpolgármester biztos abban, hogy az itt közlekedő tehergépjárművek nem a
megfelelő tengelyterheléssel közlekednek, hanem többször túlterheléssel, és az utat nem fejlesztették hozzá
ezekhez a gépjárművekhez. Szerinte is nagyon balesetveszélyes ez a szakasz.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy Magyar Közút Nonprofit Zrt. is azt írta válaszában, hogy ismert
előttük az út állapota, a felújítás elmaradt a motorizáció által megkívánt szinttől, azt is tudják, hogy a
tehergépjármű forgalom és a tavalyi árvízi védekezés következtében jelentősen nyomvályúsodott, azonban
forráshiány miatt eddig még nem került sor a felújítására.
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Pulai Nikoletta települési képviselő hallott olyanról, hogy a töltés megerősítése után az utat is fel kell újítani.
Horváth Gábor polgármester szerinte erről nem volt szó.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint ezt a témát napirenden kell megtartani, akár egy félpályás
útlezárásra is sor kerülhet. Megjegyezte, hogy megint elharapóztak a kisebb lopások a településen.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint nagyon hiányzik a Polgárőrség.
Tóthné Major Éva települési képviselő szerint, ha valaki elvállal egy pozíciót, akkor csinálja is.
Horváth Gábor polgármester véleménye az, hogy ez a testület felelőssége is lenne. Az tény, hogy lehet látni
olyan személyeket a településen, akik nem túl bizalomgerjesztőek.
Andorka Kálmán János alpolgármester szerint sokan nem is mernek szólni, hogy az udvarukról eltűnnek
dolgok.
Siska Károly települési képviselő szerint a Polgárőrség már két éve nem működik aktívan, és annak is egy éve
már, hogy új elnököt választottak.
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint segítsenek a megválasztott elnöknek, hátha akkor történik valami
előrelépés.
Horváth Gábor polgármester jelezte, hogy az iskolaigazgatónak az volt a kérése, hogy a Tornacsarnokot
válasszák ketté, hogy egyszerre két osztály is tudjon ott tornaórát tartani. A témát már körbejárták, talán a jövő
héten ki is tudják választani a lehetséges megoldást. Olyat kell választani, amit az ott takarító is könnyen tud
kezelni.
Bognárné Koteczki Ibolya települési képviselő, óvodavezető jelezte, hogy ketten is megtanulták az Ayresterápiát és szeretne szakemberrel konzultálni, hogy az Óvoda egyik helyiségébe a függesztett elemeket
elhelyezhetik-e.
Horváth Gábor polgármester javasolja, hogy konzultáljon Vörösházi György statikussal.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.15 órakor.

Kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Andorka Kálmán János
települési képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Viola Vilmosné
települési képviselő
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