
 Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

                      
  
Szám: Svh/63-7/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 05-én       
   17.30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Jelen vannak:

a.)

Képviselő-testület tagjai:

Modori László polgármester

Modori Ákos alpolgármester

Modori Tivadar települési képviselő

Varga Tamás települési képviselő

Zsigmond Károly települési képviselő

c.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
Polgármester javaslatára a képviselő-testület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal  - egyhangúlag  -
az alábbiak szerint állapította meg:
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Napirend: Előadó:

1./ Talajterhelési díj rendelet megalkotása Modori László 

2./ Viziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Modori László

3./ Szociális étkezés szakmai programjának elfogadása Modori László

4./ HÉSZ módosítására árajánlatok elbírálása Modori László

5./ Mezőőr munkaruha szabályzatának elfogadása Modori László

6./ Könyvtár nyitva tartásáról szóló döntés Modori László

7./ Vegyes ügyek Modori László

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./ Talajterhelési díj rendelet megalkotása 
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy már  2013-ban  elkészült  a  csatorna  hálózat,  de
többen nem kötöttek rá. Azoknak a lakosoknak, akik nem kötöttek rá a hálózatra a törvény szerint
talajterhelési díjat kell fizetni, ehhez szükséges a rendelet megalkotása. Így akarják ösztönözni a
lakosságot a csatornára való rákötésre. A talajterhelési díj alapja a fogyasztott víz mennyisége, ez a
településen 1200 Ft/m3. Tájékoztatja a testületet. hogy ezt kötelező korrigálni területérzékenységi
szorzóval,  mely Borszörcsök esetében  1,5  *  -es,  így  az  1m3  

 kibocsátott  szennyvíz  esetében  a
talajterhelési díj mértéke 1.800,- Ft. Javasolja, hogy akinek az egy főre eső jövedeleme kisebb mint
a  mindenkori  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összege,  az  mentesüljön  a  díj  megfizetése  alól.  A
talajterhelési díjat minden évben bevallás alapján kell megfizetni, ami adók módjára behajtható.

Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy hány olyan ingatlan van a településen, ahol nem
kötöttek rá a csatorna rendszerre?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy nagyjából 26 ingatlan van, de sok az olyan, ahol 0-
ás a fogyasztás.

Zsigmond Károly települési képviselő: Megkérdezi, hogy azokkal mi lesz, akik nem fizették be a
díjat, mert külön szerződésük van?

Modori László polgármester:  Tájékoztatja a testületet,  hogy ők rákötöttek a csatornahálózatra,
tehát őket nem érinti a rendelet. A közműfejlesztési hozzájárulást, azaz a 170.000 Ft,-ot nem fizették
be, de azt a  Víziközmű Társulat végrehajtó által behajtja.
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Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy sok ilyen ingatlan van?

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy vannak páran a faluban, pontos számot nem tud
mondani.Volt idejük fizetni, LTP-on keresztül is fizethettek volna, de nem tették meg.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Modori László polgármester: Javasolja a  talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadásáról a következőt rendeli el.

12/2015. ( VIII.10.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

      ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Viziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja,  hogy a testület  egy korábbi ülésen már döntött  arról,
hogy  felhatalmazza  a  BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságot,  hogy az Önkormányzat  víziközmű-vagyonára 2016-2030. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet készítse el. Ez a terv elkészítésre került, ezt kell elfogadni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Modori  László  polgármester: Javasolja  a  Viziközmű-vagyonra  Gördülő  Fejlesztési  Terv
elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Viziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről az alábbi határozatot hozta:  

41/2015. (VIII.05.) K.t. sz. határozat

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
21-04765-1-001-00-12  MEKH  kóddal  rendelkező 80.
sorszámú  Borszörcsök  szennyvízelvezető  és  -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a
BAKONYKARSZT Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
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Részvénytársaság által elkészített 2016-2030. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet, mellyel egyetért.
2.  Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
felhatalmazza  a  BAKONYKARSZT  Zrt.-t,  hogy  a
véleményezés átvételét követően a Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa
be  és  a  jóváhagyásra  irányuló  eljárásban  képviselje  az
Önkormányzatot.

Határidő: 2015. augusztus 19.
Felelős: polgármester

3./ Szociális étkezés szakmai programjának elfogadása

Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Elmondja, hogy volt egy ellenőrzés, ami kapcsán kiderült, hogy a
korábban elfogadott  szakmai program már elavult,  azt  felül kell  vizsgálni.  Egyszerűbbnek látta,
hogy ha egy teljesen új szakmai program kerül megalkotásra.

Modori Tivadar települési képviselő: Elmondja, hogy az igény egyre nagyobb.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy ő is úgy látja, hogy egyre több ember, aki jogosult
rá és veszi igénybe a szolgáltatást.

Modori Tivadar települési képviselő: Megkérdezi, hogy hány ember veszi igénybe a szolgáltatást?

Modori László polgármester:  Tudomása szerint 18 körül van a szociális étkezést igénybe vevők
száma.

Modori László polgármester: Javasolja a szociális étkezés szakmai programjának elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
szociális étkezés szakmai programjának elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:  

42/2015.(VIII.05) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
5/A  §  szempontjainak  figyelmebevételével  készült
szociális  étkeztetés  szakmai  programját  a  szociális
igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény  92/B.  §.  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján
jóváhagyja.
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(A szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./ HÉSZ módosítására árajánlatok elbírálása
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy egy korábbi testületi ülésen már döntöttek arról,
hogy a 8-as  számú főút  bővítése miatt  módosítani  kell  a  Helyi  Építési  Szabályzatot.  A  HÉSZ
módosításához  a  Völgyzugoly  Kft.  árajánlatát  fogadták  el  1.050.000,-  Ft+  ÁFA  összegben.
Tájékoztatja a testületet, hogy a Völgyzugoly Kft. telefonon megkereste az önkormányzatot abból
kifolyólag,  hogy az árajánlatából kimaradt az alaptérkép ára,  ezért  módosítani kívánja ajánlatát,
1.180.000 Ft + Áfa összegre. Több árajánlat közül ismét a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és
Tervező Kft. ajánlata a legolcsóbb. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Modori László polgármester: Javasolja a HÉSZ módosítására az árajánlatok elbírálását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a HÉSZ
módosítására az árajánlatok elbírálásáról az alábbi határozatot hozta:  

    43/2015. (VIII. 05.) Kt. sz. határozat

1./ Borszörcsök Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy  dönt,  hogy 29/2015.  (IV.30.)  kt.  sz.  határozatát
visszavonja.  
2./ Borszörcsök Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy, dönt, hogy a 3 beadott árajánlat közül a Völgyzugoly
Kft. Árajánlatát fogadja el  1.180.000  Ft+ ÁFA, összesen
1.498.600 Ft összegben, amelyből 50.000,- Ft+ ÁFA, azaz
összesen 63.500,- Ft-ot az önkormányzat egyéb módosítási
igények  elkészítése  miatt  saját  forrásból  kíván
kiegyenlíteni. 
3./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  háromoldalú
megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

5./ Mezőőr munkaruha szabályzatának elfogadása
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Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy július 01-vel elindult a mezei őrszolgálat. Tájékoztatja a
testületet, hogy már megvan a jelvénye, az igazolványa, már csak  a  kényszerítő eszközök beszerzése van
hátra, de ez is folyamatban van. Tájékoztatja a testületet, hogy beszerezték a munkaruhát is, ami 236.000 ezer
Ft volt.  A rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló
70/2012.(XII.14.)  BM  rendelet  (a  továbbiakban:  BM  rendelet)  alapján  a  mezőőri  feladatokat  ellátó
közalkalmazottak formaruha  viselését  és  kihordási  idejét  szabályozni  szükséges.  Minden  ruhadarabnak
megvan a kihordási ideje, amelyet azután pótolni szükséges.

Zsigmond Károly települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a  felmerülő költségek kit terhelnek?

Modori László polgármester: Elmondja, hogy a költségek 50 %-át az állam kifizeti.

Zsigmond  Károly  települési-képviselő:  Elmondja,  hogy  neki  még  mindig  aggályai  vannak  a  mezei
őrszolgálattal kapcsolatban. Nem tudja, hogy megéri-e ez a településnek, van-e értelme.

Modori László polgármester: Úgy gondolja, hogy ez csak a település javát szolgálja.

Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy hány órában dolgozik és ezt hogyan lehetne ellenőrizni,
hogy kitölti-e a munkaidejét? Vélménye szerint ellenőrizni kellene valahogy, hogy mennyit dolgozik.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy napi 8 órában látja el a feladatait, de azt a 8 órát maga osztja
be.

Zsigmond Károly települési-képviselő:  Véleménye szerint nagy teher ez egy ilyen kicsi falunak, mint
Borszörcsök. Hibának látja, hogy elindult ez a mezőőri szolgálat.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  biztonság  szempontjából  mindenképpen  megérte.
Előrelépés a falu számára, még egy embernek tudott munkát adni.

Modori Ákos alpolgármester: Elmondja, hogy nem tudja, hogy hosszú távon megéri-e?

Modori László polgármester: Véleménye szerint meg kell várni, amíg kiforrja magát a dolog és lesznek
kézzel fogható eredmények. Már volt feladata, kiderítette, hogy a tóhoz ki rakott le illegális törmeléket.

Modori László polgármester: Javasolja a mezőőr munkaruha szabályzatának elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –   a
mezőőr munkaruha szabályzatának elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:  

44/2015. (VIII.05.) Kt. sz. Határozat
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Borszörcsök  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
mezei  őrszolgálatot  teljesítő  közalkalmazottra  vonatkozó
munkaruha juttatási szabályzatot jóváhagyja. 
(A munkaruha szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

6./ Könyvtár nyitva tartásáról szóló döntés
Előadó: Modori László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori  László  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  A Kult.tv.  78.  §-a  szerint (1)  szerint  a  települési
önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret,
illetve közművelődési intézményt biztosít. Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2012.
(XII.17.)  Kt.  számú  határozatával  kinyilvánította  szándékát,  hogy  a  kötelező  feladatellátást,  könyvtári
szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság számára. A szolgáltatást 2013. január 1-jétől az Eötvös
Károly Megyei Könyvtártól rendelte meg és meghatalmazta a polgármestert a határozatlan idejű Megállapodás
aláírására.  A Költségvetési törvény Kiegészítő szabályok 6. pont c) alpontja alapján: A IV.1.d) alpont szerinti
támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa a közművelődési
intézmény,  közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti  napján is.
Tájékoztatja a testületet, hogy jelenleg a könyvtár szerdán és pénteken van nyitva. Javasolja, hogy szombaton
19.00 óra és 20.00 óra között is legyen nyitva a könyvtár.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Modori László polgármester: Javasolja a könyvtár nyitva tartásáról szóló döntés elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a könyvtár nyitva
tartásáról szóló döntés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:  

45/2015. (VIII.05.) Kt. számú határozata

Borszörcsök  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy
dönt,  hogy a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
64. § (3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs
és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely nyitva
tartását az alábbiak szerint biztosítja:

                     
     Hétfő: -------

Kedd: -------
Szerda: 17.30-20.00
Csütörtök: ------
Péntek: 18.30-20.00
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Szombat: 19.00-20.00

Felelős: Modori László polgármester
                            Határidő: azonnal

7./ Vegyes ügyek 
Előadó: Modori László polgármester

Pályázat benyújtása:  

Modori László polgármester:  Elmondja, hogy lehetőség lenne pályázni az adósságkonszolidációban nem
részesülő településeknek. A tavalyi évben szintén kaptak 6.500.000 Ft,-ot útépítésre, árkok tisztítására. Tervben
volt, hogy az Arany János utcát és a Petőfi utcát is rendbe szerették volna hozni ebből az összegből, de mint
utóbb kiderült, ez nem lehetséges, mert ez a két utca a KPM tulajdonában van, a támogatás pedig csak az
önkormányzati utakra vonatkozik. Félő, hogy a tervezett javításokat nem lehet majd megvalósítani. Van pár
lehetséges utca, amit meg tudnának csinálni, de még semmi biztosat nem jeleztek vissza neki. A mostani
pályázat során szintén 6.500.000 Ft összegre nyújtaná be az önkormányzat az igényt. Ezt az összeget a
köztemető felújítására, azon belül is a ravatolozó rendbehozatalára szeretnék fordítani.

Modori Ákos alpolgármester:  Véleménye szerint a temetőhöz vezető utat is meg kellene csinálni, mert
nagyon rossz állapotban van. A ravatalozón le vannak esve az ajtók, hullik a vakolat, be kellene színezni az
egészet.

Modori László polgármester:  Tájékoztatja a testületet, hogy az utak felújítása is tervben van, valamint
illemhelyet is kellene kialakítani.

Zsigmond Károly települési képviselő: Véleménye szerint a bejáratot le kellene térkövezni.

Modori László polgármester: Elmondja, hogy az épület rendbehozása legyen az első, ha marad pénz, akkor
majd mást is lehet fejleszteni.

Modori László polgármester: Javasolja a pályázat benyújtásáról szóló döntés elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  egyhangúlag –  a  pályázat
benyújtásáról az alábbi határozatot hozta:  

46/2015. (VIII.05.) Kt. számú határozata
 

1. Borszörcsök Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért
felelős  miniszter  az  államháztartásért  felelős  miniszterrel
közösen  meghirdetett  Magyarország  2015.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10.
pont  szerinti  az  adósságkonszolidációban  nem  részesült
települési önkormányzatok fejlesztési támogatására. 
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2.  A  pályázatot  elektronikus  úton  az  ebr42  önkormányzati
információs  rendszeren  keresztül  6.500.000,-  Ft  vissza  nem
térítendő támogatási  összegre,  valamint  köztemető felújítása,
ravatalozó építése illeteve felújítása, temetőközlekedési utak
építése, felújítása támogatási célokra nyújtja be.

3. A pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 2015.09.01.
16:00, papír alapon történő benyújtás: 2015.09.02.

4.  A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
pályázati  dokumentációt nyújtsa  be  a  pályázati  kiírásban
foglaltaknak megfelelően a Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei  Igazgatóságához,  valamint  felhatalmazza  a
támogatási szerződés aláírására.

Felelős  : Modori László polgármester
Határidő: 2014.  szeptember  1.  (16:00  óra)  -  ebr42
rendszerben történő rögzítés,  
2014. szeptember 2.  - postára adás 

Iskolakezdési támogatás:  

Modori László polgármester: Elmondja, hogy év elején Borszörcsök község 1.000.000 Ft-ot kapott Fekete
Bélától, aki így szerette volna támogatni a szociálisan rászoruló lakosokat. Úgy gondolja, hogy a beiskolázásra
kellene most gondolni, mert ez most aktuális. Arra gondolt, hogy ebből a pénzből lehetne füzetcsomagokat és
iskolai felszerelést, mert az iskolakezdés nagyon megterheli a családokat. Össze kell majd írni, hogy melyek
azok a családok, akiknél iskolás korú gyermekek vannak.

Modori Ákos alpolgármester: Megkérdezi, hogy a 1-8. osztályig gondolja támogatni a családokat?

Modori László polgármester:  Igen úgy gondolja, hogy fejenként 5000 Ft/fő lenne a támogatás, ebben az
értékben állítanának össze iskolakezdési csomagot.

Modori Ákos alpolgármester: Véleménye szerint külön kellene csomagot összeállítani 1-4. osztályig, és 5-8.
osztályig, mert a felső tagozatosoknak más iskolafelszerelésre van szükségük.

Modori László polgármester: Egyetért a javaslattal, össze fogják írni, hogy hány ilyen korú gyermek van és
bevásárolnak.

Modori László polgármester: Javasolja az iskolakezdési támogatásról szóló döntés elfogadását.

Modori László polgármester: Kéri, aki egyet ért a javaslattal, az kézfenntartással szavazzon.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az iskolakezdési
támogatásról az alábbi határozatot hozta:  

47/2015. (VIII.05.) Kt. számú határozata
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Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a  Fekete  Béla  úrral  kötött  Svh/304/2015.  számú  támogatási
megállapodás alapján a felajánlott összegből 180.000 Ft,-ot használ fel
az  1-8.  osztályos  gyerekek  számára  5000  ft  értékben  összeállított
iskolakezdési csomagra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.08.31.

Terület felajánlás:   

Modori László polgármester: Tájkoztatja a testületet, hogy érkezett egy megkeresés egy ügyvédi irodától,
amiban több ingatlant is felajánlottak a településnek. Ezek az ingatlanok le lettek bontva, de a tulajodni lapon
lakóépületként szerepelnek. Az ingatlanok helyére nem épültek újabb ingatlant, csak egy üres terület. Úgy
gondolja, hogy ha elfogadnák a felajánlást, akkor az csak egy plusz munka lenne az önkormányzat számára,
mert gondozni kellene azt a területet. A felajánlott terület nincs is bekerítve, és mivel közös udvarról van szó, ez
problémát okozna a későbbiekben.

Zsigmond Károly települési képviselő: Megkérdezi, hogy ki bontatta le az ingatlanokat?

Modori László polgármester: A tulajdonosok megbízásából Borbély Csaba vállalkozó bontotta el őket.

Zsigmond Károly települési képviselő:  Megkérdezi, hogy nem tudnák valahogy hasznosítani a területet,
például földművelésre?

Modori László polgármester: Véleménye szerint nem alkalmas a terület földművelésre.

Modori László polgármester:  Elmondja,  ha be lenne kerítve a terület  és a tulajdonosok elintéznék a
földhivatalnál, hogy kivett udvarnak legyen minősítve a terület, akkor meggondolnák a felajánlás elfogadását.
De erről majd utána kellene beszélni.

Modori László polgármester: Felhatalmazza a jegyzőt, hogy küldje meg az önkormányzat javaslatát az
ügyvédnek, hogy milyen esetben fogadják el a felajánlást.

Modori László polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  20:15 órakor
bezárta

kmf.

Modori László Szlottáné Turi Edina
               polgármester jegyző
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