Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2015. április 28. napján a 16.30 órakor kezdődő ülésen
Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
(9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Tóthné Major Éva alpolgármester, Benes
Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Siska Károly, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Benes Gábor és Viola Vilmosné képviselőket kijelölte. Ezt követően
ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat és elmondta, hogy a meghívóban 1-3. pont alatt szereplő
napirendi pontok tárgyalását a következő ülésre halasztják, hogy mindenki jobban fel tudjon készülni. Az anyag már
kiment mindegyik tárgyban, és a soron következő ülésen döntenek azokról. Annyit hozzátesz, hogy ezekben az
előterjesztésekben olyan információk vannak, amik mindenki előtt ismertek, mert az elmúlt évet ölelik fel. Kéri, hogy
nézzék azokat át és készüljenek fel a következő ülésre. A meghívóban szereplő napirendi pontok számozása így
értelemszerűen változik és a 4. napirendi pontot tárgyaljak elsőként és úgy tovább a soron következőket. Ezt követően
az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
2. Javaslat a gépjármű beszerzési pályázathoz szükséges dokumentáció elfogadására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
3. Döntés Szabadházy Miklós kérelméről a tulajdonát képező telek megvásárlására vagy cseréjére; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
4. Döntés Kiss Ákos és Kissné Kállai Judit kérelméről a 748. hrsz-ú terület megvásárlására; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
5. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2015. (IV. 28.) határozata
A napirendi pontok meghatározása
1. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
2. Javaslat a gépjármű beszerzési pályázathoz szükséges dokumentáció elfogadására; Előadó: dr. Torma Viktória
jegyző
3. Döntés Szabadházy Miklós kérelméről a tulajdonát képező telek megvásárlására vagy cseréjére; Előadó: Horváth
Gábor polgármester
4. Döntés Kiss Ákos és Kissné Kállai Judit kérelméről a 748. hrsz-ú terület megvásárlására; Előadó: Horváth Gábor
polgármester
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5. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Horváth Gábor polgármester
6. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Horváth Gábor polgármester
1. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat.
Pulai Nikoletta képviselő szerint a helyi adók szépen befolytak, több esetben a vártnál is nagyobb mértékben és a
kintlévőség is csökkent.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy annak nem igazán örülnek, hogy az állam elvitte a súlyadó bevétel 60%át, és a 40%-a maradt csak helyben, ami úgy 40%, hogy abból kell fedezni az adóztatással kapcsolatos kiadásokat is, azaz
a papír-, posta-, és banköltséget. Ezt nehezményezik, de nem tudnak vele mit csinálni. A győrzámolyi lakosok,
vállalkozók részéről nem olyan rossz adófizetési morál. Az utóbbi időben nagy hangsúly fektetnek a behajtásra,
felszólítások, letiltások, inkasszók formájában. Megnehezíti a behajtást az, ha valamelyik vállalkozás időközben
tönkremegy, mert ebben az esetben nem tudják beszedni a adóhátralékot. Éves szinten – általában 10 alatt – ez is
előfordul a településen. Hozzátette, hogy a maga részéről nem támogatja újabb adónem bevezetését a településen. Bízik
abban, hogy a telkek kialakítása meg tud úgy valósulni, ahogy azt elképzelték és akkor nem szabad, hogy likviditási
gondjaik legyenek.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy sok településen földadót, magasság adót szednek.
Tekintve, hogy több 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 Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2015. (IV. 28.) határozata
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi helyi adóztatásról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
2. A Képviselő-testület elrendeli, 1.312.660,- Ft elévült követelés törlését.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: Javaslat a gépjármű beszerzési pályázathoz szükséges dokumentáció elfogadására
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a múlt ülésen határoztak arról, hogy indulnak a gépjármű beszerzésére kiírt
pályázaton. Ehhez szakmai programot kell készíteni, amiben ki kell fejteni azt, hogy milyen célokra kívánják a gépkocsit
használni. A szociális törvényen keresztül az önkormányzat működését érintő egyéb jogszabályok mentén kellett ezt a
szakmai programot elkészíteni, amit kidolgozott. Erre vonatkozóan kéri a Képviselő-testület jóváhagyását.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy hétfőtől lehet beadni a pályázatokat, reggel 8 órától, forráskimerülésig.
Tehát hétfő reggeltől ott fognak ülni a gép előtt és töltik fel a pályázatot.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy a civil szervezetek jelezték-e a pályázati szándékukat.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatta, hogy a Sportegyesület és a Kendo Klub is jelezte, dolgoznak a pályázaton
és a jegyzőnő támogató segítségével a szakmai programjukon is.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
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Határozati javaslat
Pályázat gépjármű beszerzésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján pályázatot
kíván benyújtani. A pályázat célja: a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások és közösségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztése Győrzámoly községben.
2. A Képviselő-testület a szolgáltatásfejlesztést azért tartja szükségesnek, mert a szociális alap-, illetve egyéb
szolgáltatások ellátása során felmerülő igényeket az Önkormányzat gépjárművel tudja ellátni.
3. A megvalósítás helyszíne: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.; hrsz: 312.
A projekt költségvetése 4.865.000,-Ft + 27% ÁFA + 135.000,-Ft regisztrációs adó, azaz összesen 6.313.550,-Ft.
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 5.000.000,-Ft.
A projekt önrésze: 1.313.550,-Ft, melyet a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére
finanszíroz.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja a „Győrzámoly Község Önkormányzata Szakmai Programja a 21/2015 (IV. 17.)
MvM rendelet 2. célterületéhez kapcsolódóan” című dokumentumot.
5. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy határidőben gondoskodjon a pályázat Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz történő - benyújtásáról.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2015. (IV. 28.) határozata
Pályázat gépjármű beszerzésére
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján pályázatot
kíván benyújtani. A pályázat célja: a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások és közösségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztése Győrzámoly községben.
2. A Képviselő-testület a szolgáltatásfejlesztést azért tartja szükségesnek, mert a szociális alap-, illetve egyéb
szolgáltatások ellátása során felmerülő igényeket az Önkormányzat gépjárművel tudja ellátni.
3. A megvalósítás helyszíne: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.; hrsz: 312.
A projekt költségvetése 4.865.000,-Ft + 27% ÁFA + 135.000,-Ft regisztrációs adó, azaz összesen 6.313.550,-Ft.
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 5.000.000,-Ft.
A projekt önrésze: 1.313.550,-Ft, melyet a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére
finanszíroz.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja a „Győrzámoly Község Önkormányzata Szakmai Programja a 21/2015 (IV. 17.)
MvM rendelet 2. célterületéhez kapcsolódóan” című dokumentumot.
5. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy határidőben gondoskodjon a pályázat Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz történő - benyújtásáról.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Döntés Szabadházy Miklós kérelméről a tulajdonát képező telek megvásárlására vagy
cseréjére
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy Szabadházy Miklós tulajdonában lévő telek felett megy a
nagyfeszültségű, 20 kV-os vezeték. Amikor ehhez a kárpótlási árverések során hozzájutottak senki nem volt erre
tekintettel, nem foglalkoztak vele. Nekik is lett több telkük, így nem foglalkoztak vele. Most az okozza a problémát,
hogy az oszlop a telek közepén van, ezért kárpótlást szeretne kapni. Azt kéri, hogy a telket vegye meg az önkormányzat
vagy számítsa be annak értékét egy cseretelekbe. Kéri a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy az építési előírások és az E.on szakhatósági nyilatkozata is kimondta, hogy a
telekre nem lehet védőtávolságon belül építeni. Mivel itt az oszlop jelenti a problémát, megoldás lehet az oszlopot
kitenni a telekhatárra, aminek nem ismeri a költségeit, de így az oszlop az oldalkertbe kerülne és a telek beépíthető
lenne.
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Horváth Gábor polgármester azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az oszlopot teljesen kiveszik, mert az út túlsó oldalán
is oszlop van, ami végoszlopnak minősíthető. 30 méterrel megnövekedne az oszlopköze, de ezt az E.onnal kellene
megbeszélni. Ha csak ki kell venni az oszlopot, az nem nagy pénz, de ha odébb kell tenni, az már nagyon költséges.
Azt viszont megfontolásra ajánlja a képviselőknek, hogy arra a területre szüksége van-e az önkormányzatnak gyalogút
céljából.
Benes Gábor képviselő szerint azon a területen lehetne piac, egy kis gyalogúttal és a két oldalán faházakkal. Az lehetne
a piac utca.
Horváth Gábor polgármester érti a felvetést, ott lenne egy olyan közterület, aminek funkciója, haszna van. Ha egy
piaccal kapcsolatos pályázat lenne, még az is elképzelhető, hogy a telket is meg lehetne venni annak keretében.
Horváth Károly képviselő úgy tudja, hogy egy csere is érdekelné a tulajdonost, négyzetméter megkötése nincsen, csak
annyi, hogy építési telek legyen.
Horváth Gábor polgármester összefoglalásként elmondja, hogy megnézi azt, hogy azt az oszlopot ki lehet-e onnan
váltani, mert ha igen, akkor mindjárt értékesebb, mert beépíthető a telek, igaz akkor sem mindegy, hogy mit épít oda,
tehát van egy kis korlát még. Egy viszonylag alacsonyabb épület elfér ott.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy tudomása szerint a tulajdonos már körbejárta ezt a kérdést az E.onnál és az
oszlopáthelyezésnek milliós költsége van.
Horváth Gábor polgármester szerint az önkormányzat viszont mérlegelheti azt, hogy van-e erre 1 millió forintja.
Nem lenne baj, ha az önkormányzatnak lenne olyan területe, amit használat. Az a telek 1600 m2, tehát mindenképpen
érdekes lehet az önkormányzatnak, a tulajdonos meg kap egy telket a Hunyadi utca folytatásában. De a legelső lépés az,
hogy az E.onnál utánajár, hogy mi az oszlopáthelyezés költsége és visszatérnek az ügyre, amint ez kiderül. Addig az
ügyben nem tudnak érdemben dönteni, ezért a napirendi pont tárgyalását lezárja.
4. napirendi pont: Döntés Kiss Ákos és Kissné Kállai Judit kérelméről a 748. hrsz-ú terület megvásárlására
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy ez a terület a Tölgyfa utca elején van, az első ház előtt. A ház a 749.
hrsz-on van és tulajdonosnak megadták azt a lehetőséget, hogy gondozhassa, ültethet rá, de nem kerítheti el a területet.
Most ezt a területet szeretné megvenni és kérte a Képviselő-testületet, hogy a forgalmi értékét állapítsa meg.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy korábban azon a véleményen volt, hogy az önkormányzatnak nem kell az a
terület, de így pénzhez tud jutni, akkor adják el, viszont azóta a jegyzőnő megnézte, hogy az ott közterületnek van
minősítve, ami mint ilyen, forgalomképtelen, tehát nem lehet értékesíteni. Bármennyire megvan a jószándék bennük,
nem lehet eladni a területet.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy miért akarják megvenni.
Benes Gábor képviselő szerint azért, hogy el tudják keríteni, mert oda egyszer befutott valakinek a kutyája és ebből
vita lett. Nagyon fontos viszont azt tudni, hogy ha a rendezési tervből azt a részt kiveszik, mint közterület és
lakóterületnek minősítik, akkor azt valahol pótolni kell, hogy az előírt biológiai aktivitás értéke megmaradjon a
településre és kell újabb zöldterület keresni helyette.
Tóthné Major Éva alpolgármester nem érti, ha valaki azt a házat úgy vette meg, hogy mellette közterület van és azt
használhatja, és ezt tudta, akkor miért akarja mégis megvenni. Nem gondolja, hogy azt az önkormányzatnak el kellene
adnia.
Horváth Gábor polgármester megfontolásra ajánlja, hogy a rendezési terven azt a területet közterület helyett
lakóterületnek minősítsék, mert még utána is az önkormányzaté, csak szabadabb a mozgásterük.
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Benes Gábor képviselő szerint viszont azt szabályozni kellene, hogy abból később egy közművesítéssel ne lehessen
építési telket kialakítani, mert most olyan áron vennék meg, ami alacsonyabb, mint az építési telek vételára, jogosan,
hiszen nem építési telek.
Horváth Gábor polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Döntés Kiss Ákos és Kissné Kállay Judit 748. hrsz-ú terület megvásárlására vonatkozó kérelméről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Kiss Ákos és Kissné Kállay
Judit kérelmét a győrzámolyi, 748. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról.
2. A Képviselő-testület megállapította, hogy a győrzámolyi, 748. hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon, így
annak értékesítésére nincs jogi lehetőség.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a
településrendezési terven az ingatlan besorolása megváltoztatható-e. Amennyiben igen, akkor a Képviselő-testület
határoz abban a kérdésben, hogy a terület övezeti besorolását megváltoztatja vagy továbbra is változatlanul hagyja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2015. (IV. 28.) határozata
Döntés Kiss Ákos és Kissné Kállay Judit 748. hrsz-ú terület megvásárlására vonatkozó kérelméről
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Kiss Ákos és Kissné Kállay
Judit kérelmét a győrzámolyi, 748. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról.
2. A Képviselő-testület megállapította, hogy a győrzámolyi, 748. hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon, így
annak értékesítésére nincs jogi lehetőség.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a
településrendezési terven az ingatlan besorolása megváltoztatható-e. Amennyiben igen, akkor a Képviselő-testület
határoz abban a kérdésben, hogy a terület övezeti besorolását megváltoztatja vagy továbbra is változatlanul hagyja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása
Előadó: Horváth Gábor polgármester
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy úgy tűnik a bölcsőde második csoportjának kialakítása a héten
befejeződik. Ezt követheti a berendezés és a gyerekek átköltözése, így csökkenhet a zsúfoltság. A bejárati ajtók még
nem készültek el, arra majd rákérdez. Elkészült a gyermekorvosi rendelő csempézése is, kb. 20 m2 felületen.
A Győri Kistérségi Társulással kapcsolatban elmondta, hogy már évek óta nem látja el azokat a feladatokat, amiket
korábban, többek között a gyermekjóléti és a családsegítési feladatokat. Győr is kilépett belőle és nagyon sok más
település is. Tudomására jutott, hogy Mosonmagyaróvári székhellyel működik a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás,
ami minden szociális és gyermekjóléti alapfeladatot ellát. Hoztak is ezzel kapcsolatban már határozatot. Abban maradt a
munkaszervezet vezetőjével, hogy találkozót beszél meg dr. Árvay István polgármester úrral, aki egyben a térségi
társulás elnöke és vele megbeszéli a részleteket. Ma volt a rendőrnap, amin átadták Szalma László körzeti megbízott
részére a megállapított jutalmat. Úgy tudja az iskolaigazgató úr pénteken kapta meg a kinevezését újabb öt évre, amihez
ezúton is gratulál. Az igazgató úr nagy szerepet játszik abban, hogy az iskolában ilyen szép számmal vannak tanulók és
fontos, hogy a megkezdett munkáját folytatni tudja az újabb kinevezést követően.
Siska Károly képviselő megjegyezte, hogy látott egy szakács állás hirdetést, ezzel kapcsolatban érdeklődik.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az állam finanszírozza a gyermekétkeztetést, annak személyi és dologi
kiadásait, olyan mértékben, hogy a térítési díj bevételek és a ténylegesen felmerült költségek közötti különbözetet
megtéríti. Azt a részt, amit nem használ fel az önkormányzat az e célból adott költségvetési támogatásból, vissza kell
fizetni. A költségvetési finanszírozás 6 fő konyhai dolgozóra szól, az itt étkező gyermekek száma alapján. E miatt merült
fel, hogy az intézményvezető meghirdeti az állást és csak remélhetik, hogy arra valaki jelentkezik is.
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Horváth Gábor polgármester szerint a konyhával kapcsolatban nincs sok kifogás, de lehet, hogy azok sem
merülnének fel, ha tudnának felvenni még egy szakképzett szakácsot. Ezt az embert az állami támogatásból tudnák
foglalkoztatni.
Siska Károly képviselő nagyon örült volna annak, ha erről előre hall és nem utólag értesült volna.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy ez őt képviselői minőségében nem érinti, mert az önkormányzati
munkatársaknak vannak olyan feladataik, amiket ők látnak el. Szerinte ilyen csipp-csupp ügyben nem kellett volna ülést
összehívni, mert ezt az itt dolgozók a szakmai tudásuk alapján is el tudták dönteni.
Siska Károly képviselő nem is azt mondja, hogy nem tudták eldönteni, hanem csak azt sérelmezi, hogy nem kapott
róla előzetesen tájékoztatást, hogy vagy vegye tudomásul, vagy szavazza meg.
Benes Gábor képviselő megkérdezte Siska Károly képviselőt, hogy mi a gond, mi zavarja abban, hogy utólag tudta
meg, hogy az állást meghirdették.
Siska Károly képviselőt az zavarja, hogy utólag tudta meg.
Benes Gábor képviselő nem érti, hogy miért akar olyan dolgokról is tudni a képviselő úr, ami nem is rá tartozik.
Siska Károly képviselő azért akar tudni, mert ma Magyarországon minden települést a Képviselő-testület irányít.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy az AUDI-ban dolgozó egyik helyi lakos megkereste az
önkormányzatot, hogy az AUDI önkéntes nap keretében segítenének egy projekt kivitelezésében. Arra gondoltak, hogy
az adventi gyertyagyújtáskor eddig nagyon hiányzó faházat építenének, ahova legalább az eszközöket be lehetne rakni,
arra a részre, ahova a piacot is képzelték és ezt a házat lehetne piaci elárusító helynek is használni, azaz
megteremthetnék a termelői piac alapját. Nem a parókia elé, hanem az óvoda elé helyeznék le. A Márton Faházak Kftvel beszéltek, alapfestéssel, szétszerelt állapotban hoznák az építményt, és az AUDI dolgozói idejönnének, 10-12 fő, és
önkéntes munka keretében összeszerelnék, lefestenék. A társadalmi munka az összeszerelés, és a környezet kialakítása,
terep rendezése, egy kis parkosítás lenne. A munka elvégzése után a konyhán főznének számukra. Ez egy hasznos, az
egész települést szolgáló önkéntes tevékenység lehetne. A pályázatot a jegyzőnő megírja, és az AUDI-ban dolgozó hölgy
pedig beadja. Véleménye szerint az az ember tud sok mindent az önkormányzat munkájáról, aki be is kapcsolódik abba.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy az új telkek kialakításáról kaphatnak-e tájékoztatást.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy először a kamaránál kell, hogy tájékozódjon, hogyan tudják a
földterületeket megvásárolni. A következő ülésen kíván ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozni.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 17.45 órakor.
kmf.
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