Szám: V/100-12/2015.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Kalauz Balázs képviselő
Rába Ákos képviselő
Kern István képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető
(2 fő)
Meghívott:

Reményi Istvánné HVB elnök
Gergye Péter tervező
(2) fő

Lakossági érdeklődő:

1 fő
I.
NAPIREND ELŐTT

Szél Józsefné polgármester köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Jagodics Istvánné
jegyzőkönyv-vezetőt a képviselőket és külön köszönti Kalauz Balázst aki a mai ülésen fogja letenni a
képviselői esküt, Reményi Istvánnét a HVB elnökét, Gergye Pétert a rendezési terv készítőjét és a
lakossági érdeklődőt. A polgármester elmondja, hogy Szabó Zoltán alpolgármester később tud jönni
egyéb elfoglaltsága miatt. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban
szereplő napirendi pontokat.
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NAPIRENDI PONTOK:
1. Kalauz Balázs önkormányzati képviselő eskütétele
2. Velem község településrendezési eszközeinek záró véleményezésével kapcsolatos
döntések meghozatala
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
3. Egyebek

II.
Napirendek tárgyalása:

1. Kalauz Balázs önkormányzati képviselő eskütétele
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Biró László 2015. május 13. napjával lemondott
mandátumáról.
Átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.
Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke
Szeretettel köszönt mindenkit.
Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület !
Az új képviselő belépésével kapcsolatban az alábbiakról szeretne tájékoztatást adni.
Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete létrehozta a 100 %-os tulajdonát képező Velem Vid
Kft. nevű, egyszemélyes gazdasági társaságot, amelynek vezetőjévé 2015. április 14-től Biró László
egyéni listás önkormányzati képviselőt nevezte ki. Miután a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény kimondja, hogy önkormányzati képviselő nem lehet a helyi önkormányzat által alapított
gazdasági társaság ügyvezetésének tagja, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében Biró László
2015. május 13. napjával lemondott mandátumáról.
A megüresedett helyre a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A HVB tagjai egyértelműen megállapították, hogy a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítettek alapján
74 szavazattal Kalauz Balázs képviselő-jelölt kapta a következő legtöbb szavazatot, így ő töltheti be a
megüresedett képviselői helyet.
Kéri, hogy minden megjelent szíveskedjen felállni, a megválasztott képviselő tagja pedig, a törvény
által előírt eskü szövegét teszi.
Én, Kalauz Balázs becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Velem fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
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Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke
Köszöni az esküt és felkéri a képviselőt, hogy fáradjon ki az esküokmány aláírására.
A képviselő az eskütétel után aláírta az erről szóló esküokmányt.
Szél Józsefné polgármester
Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatását.
2. Velem község településrendezési eszközeinek záró véleményezésével kapcsolatos
döntések meghozatala
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Minden képviselő részére megküldésre került Heckenast Péter és Molnár László beadványával
kapcsolatos összes rendelkezésre álló iratanyag. A kiküldött anyagot mindenki átnézte.
Május 18-án a Kormányhivatalban volt egy egyeztetés a záró véleményezési szakaszban. Heckenast
Péter és Molnár László beadványát vizsgálták. Az egyeztetésen részt vett Németh Melinda
kirendeltség-vezető, az állami főépítész, Gergye Péter tervező, a kormányhivatal törvényességi
osztályának képviselője és Horváth Gábor az Útügyi Igazgatóság képviselője. A hatóságok nem jöttek
el, illetve írásban jelezték, hogy nincs kifogásuk.
A főépítész kijelentette, hogy szakmai szempontból bármely hatóságnál tudják képviselni a a
képviselő-testület döntését.
A legutolsó véleményezési szakaszban a kifüggesztés alatt érkezett több beadvány.
Heckenast Péter jogi képviselője által benyújtott levél, a szakemberek szerint nem tartalmaz új
kifogást. Ha valakinek kérdése van tegye fel. Úgy szeretnék a tervet elkészíteni, hogy minden
részletében megfeleljen a törvény előírásainak. Várja a képviselők hozzászólását.
Kern István képviselő
Áttanulmányozta a dokumentumokat és véleménye szerint Heckenast úrnak az a gondja, hogy miért az
ő oldala felé szélesítik az utat.
Szél Józsefné polgármester
A közút képviselője elmondta, hogy 6 méternél keskenyebb út nem lehet.
Kern István képviselő
Megkérdezi, hogy az Avar szálló mögötti út milyen széles.
Szél Józsefné polgármester
A térképet kellene nézni.
A tegnapi nap folyamán két beadvány érkezett, Horváth Jánosné jogi képviselőjétől, melyben az
szerepel, hogy ügyfele megerősíti az előző beadványát.
A másik beadvány Szél Józsefnétől érkezett a több évtizedes probléma megoldására a Gesztenyés utca
ügyében.
Minden képviselő tudja, hogy ahol lehetett és megengedte a jogszabály, ott a közérdeket képviselte a
testület, de ha ez meghiúsul, akkor viszont ő sem adja oda a területét a Gesztenyés utca javára. Erre a
döntésre most az utóbbi napokban történtek hatására jutott.
Számtalan helyen nem ott van az út, ahol a térképen szerepel. Egyszerre minden nem megy, ha kész
lesz a terv, akkor majd rendbe fogják tenni.
Kalauz Balázs képviselő
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A Zsilinszky Ügyvédi Iroda által írt beadvány halasztó hatályú-e, vagy nem? Ha határidőn belül
beadta, később kell elfogadni.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Ez a kifüggesztés alatt került benyújtásra, így szükséges a képviselő-testületnek tárgyalni a beadványt
mindenképpen.
Kalauz Balázs képviselő
Dönthetünk az ő javára is.
Gergye Péter tervező
Ha a képviselő-testület másként dönt, akkor új egyeztetést von maga után. Ha elfogadja a képviselőtestület, akkor marad így.
Kalauz Balázs képviselő
Tudja, hogy a terv kifüggesztése megtörtént, de hagyjuk azt, hogy mennyi idővel tovább, mint az
előírt.
A hivatal be volt zárva.
Szél Józsefné polgármester
Az előírt kifüggesztési határidőnél hosszabb ideig ki volt függesztve.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A kifüggesztés szabályai szerint a kifüggesztés időtartama 30 nap, de ebbe a 30 napba nem számít bele
a kifüggesztés napja és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a
munka szünetel, úgy a határidő a következő munkanapon jár le és a levétel napja is tolódik. A
www.velem.hu weboldalon is megtalálható.
Gergye Péter tervező
A Kormányhivatalban az egyeztetés során kitért Horváth Gábor az utak szélességére. A 6 m-es út a
szabályozások alatt van, amit ő tolerálni tud. A 6 m-es út nem út. Ahol lementek 6-8 m-re annál már
nincs lejjebb, inkább az volt a Kormányhivatal javaslata, hogy növeljék.
Kern István képviselő
A szélesebb út lenne a megoldás, a csapadékvíz elvezetésének megoldásával.
Gergye Péter tervező
Csak pályázatból lehetne megvalósítani, ütemtervet kellene készíteni az utak sorrendjében.
Kern István képviselő
Miért nem veszik el a területet ott ahol nagyobb az előkert.
Gergye Péter tervező
99,9 %-ban kedveztek a lakosság által beadott kérelmek támogatásában.
Kalauz Balázs képviselő
A beadványokra véleménye szerint formai levelek mentek ki, ami számára megmagyarázhatatlan. A
280 hrsz. területet miért kell oda adni az ingatlan tulajdonosnak, mikor zöld területet akarják bővíteni.
Még egy kifogása van: a tervben az szerepel, hogy 100 %-os a lakosság közmű hálózat kiépítése, ez
nem igaz. A Vizmű által nincs kiépített rendszer mindenhol a településen. Mindenki a saját költségén
vezeti el a vizet. A rendezési terv 10 évre szól, ezt nem lehet leírni. Gondol itt arra, ha pályázni
akarnak közmű fejlesztésre, akkor már a 100 %-os megoldottság nem állja meg a helyét. Legalább 10
házat tud mondani, ahol nincs kiépített vízellátás.
Gergye Péter tervező
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Ő azokból az adatokból tud dolgozni, amit a hatóságok rendelkezésre bocsát.
Kalauz Balázs képviselő
Lehet, hogy ezt a képviselők nem tudták, de ő igen.
Gergye Péter tervező
Kijavítja, ha kap adatokat.
Kalauz Balázs képviselő
Ismerni kellene a velemi viszonyokat azoknak, akik ezt az információt adták.
Szél Józsefné polgármester
Megkérdezi, van-e még valakinek hozzászólása.
Kern István képviselő
Molnár László beadványával kapcsolatban kér tájékoztatást.
Gergye Péter tervező
Hosszabb utca volt jelölve, hogy a kérelmező mindkét oldalról meg tudja közelíteni a telkét.
Tulajdonképpen azt szeretné a kérelmező, hogy az önkormányzat a szomszédja telkéből vegyen el
területet és legyen út.
Szél Józsefné polgármester
Igen azt szerette volna a kérelmező, hogy az Önkormányzat a szomszédos ingatlan tulajdonosától
vegyen el területet, hogy a kérelmezőnek mindkét oldalról legyen bejárata.
A testület nem a kérelmező javára döntött. Egyébként elmondja, hogy volt más kérelmező is, akinek a
döntés nem volt kedvező.
A polgármester javasolja, hogy térjenek rá a határozati javaslatokra. Kérdezi a tervezőt, ha hagyják a
kifüggesztett tervet, akkor 30 nap múlva hatályos lesz-e.
Gegye Péter tervező
A tervet be kell fejezni, be kell nyújtani a hiánypótlást és a záró véleményezés után lehet a képviselőtestületnek elfogadni.
Szél Józsefné polgármester
Ismerteti a határozati javaslatot: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Heckenast Péter 2015. április 9-én kelt beadványát – amelyben a szabályozási vonal másik oldalra
helyezését kérelmezte – nem támogatja.
Kéri a képviselőket, szavazzanak.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
55/2015.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Heckenast Péter és Jáki
Olga 2015. április 9-én kelt beadványát – amelyben a szabályozási vonal másik oldalra
helyezését kérelmezte – nem támogatja.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003-tól hatályos szabályozási terv
szerinti útszabályozást az 523; 526; 528 hrsz ingatlanok vonatkozásában megtartja.
Határidő: azonnal
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Felelős: Szél Józsefné polgármester
Szél Józsefné polgármester
Ismerteti a határozati javaslatot: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Heckenast Péter 2015. április 14-én kelt „A településszerkezeti tervvel és HÉSZ-szel kapcsolatos
kiegészítő, pontos észrevétele” című kérelmét elutasítja.
Kéri a képviselőket, szavazzanak.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
56/2015.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Heckenast Péter és Jáki
Olga 2015. április 14-én kelt „ A településszerkezeti tervvel és HÉSZ-szel kapcsolatos
kiegészítő, pontos észrevételek” című kérelmét elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Szél Józsefné polgármester
Ismerteti a határozati javaslatot: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Heckenast Péter jogi képviselője Zsilinszky Ügyvédi Iroda 2015.05.12-én kelt kérelmét, miszerint a
szabályozási vonal az út túloldalára kerüljön, nem támogatja.
Kéri a képviselőket, szavazzanak.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
57/2015.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Heckenast Péter jogi
képviselője Zsilinszky Ügyvédi Iroda 2015.05.12-én kelt kérelmét, miszerint a szabályozási
vonal az út túloldalára kerüljön, nem támogatja.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003-tól hatályos szabályozási terv
szerinti útszabályozást az 523; 526; 528 hrsz ingatlanok vonatkozásában megtartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Szél Józsefné polgármester
Molnár László beadványára hozott 104/2014.(VIII.12.) képviselő-testületi határozatot kellene
megerősíteni.
Kéri a képviselőket, szavazzanak.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
58/2015.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 104/2014.(VII.12.) képviselő-testületi
határozatot megerősíti és fenntartja, melyben - Molnár László, Molnár Lászlóné, Molnár
Tímea
kérelmét megvizsgálva - nem támogatja az 518/1 hrsz.-ú magánút közútként való kijelölését.
Határidő: azonnal
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Szél Józsefné polgármester
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy Horváth Jánosné kérelmére hozott 101/2014.(VIII.12.) képviselőtestületi határozatot helyben hagyják-e.
Kéri a képviselőket, szavazzanak.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
59/2015.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Jánosné jogi képviselője, Dr.
Hollósy Tamás ügyvéd beadványaival kapcsolatosan úgy dönt, hogy korábbi
101/2014.(VIII.12.) képviselő-testületi határozatát megerősíti és fenntartja, azaz az 518/1 hrszú út területét helyreállítva a korábbi állapotot beépítésre szánt területként jelöli, és mint a
Ciklámen utca folytatása nem tart rá igényt.
Határidő: azonnal
Felelős: Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
A 2015. május 26-án beadott kérelmét a rendezési tervvel kapcsolatban visszavonja.
A határozatokat a jegyzőkönyvi kivonat elkészítése után megküldjük a Kormányhivatalnak.
Megköszöni Gegye Péter megjelenését.
/Gergye Péter 14,30 órakor elhagyta az üléstermet./

3. Egyebek
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az Óvodáról szeretne beszélni. Az óvónő 10 napja felhívta a jegyző urat, hogy 9 gyermeket írattak be
az óvodába. Teljesen elképedt, hogy esetleg be kell zárni az óvodát. 2 nap múlva jelezte az óvoda
vezetője a jegyző úrnak, hogy rosszul jelentette le a létszámot.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Velemből 3 gyermek lett beíratva az óvodába a többi gyermek
Kőszegszerdahelyről jár. A vezető óvónő nem tudta, hogy aki itt van és aki be van íratva azt is le kell
jelenteni. Egy helyitől megkérdezte, hogy miért nem íratták be a gyereket, azt válaszolták, azért mert
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az óvónő azt mondta, hogy még korai beíratni. A 11 gyerek meg lesz, meg tudomása szerint még
fognak is ide költözni. A társulási ülésen ezt elfogja mondani, ha az óvodát bezárják, akkor egyhamar
kinyitni nem fogják, vannak 2 éves gyerekek akkor azokat hova fogják vinni.
A búcsú időpontja megváltozott június 14-én lesz. Az önkormányzat programtervében június 21-e van.
Kern István képviselő úrral volt az atyánál és akkor derült ki, hogy egy héttel korábban tartják.
Kern István képviselő
A Lékai zarándoklat szombaton 18 órakor lesz, a Rőtiek vasárnap 14-én a szokásos időpontban ½ 10
órakor érkeznek.
Szél Józsefné polgármester
Kern István az egyházi híreket ki fogja írni, a szentmise és zarándoklat pontos időpontját is.
Tájékoztatásul elmondja, hogy július 19-én is lesz mise a Szent Viden, valamint augusztus 19-én,
18.00 órakor, előtte 17.30 órakor lesz a tavalyihoz hasonlóan a Szent István napi ünnepség..
/Szabó Zoltán képviselő 15.00 órakor megérkezett, így a képviselő-testület létszáma 5 főre emelkedett./

Szél Józsefné polgármester
A gesztenyevirág túráról is tájékoztatja a testületet: június 14-19 között lesz. Terveztek falunapot,
annak időpontja marad június 20.
Előtte még két rendezvény lesz, a plakátok már kihelyezésre kerültek. Hősök napja május 31-én 11
órakor a Hősök kapujánál, és a Trianoni megemlékezés június 4-én csütörtökön 18,00 órakor.
Rába Ákos képviselő
Tájékoztatja a képviselő asszonyt, hogy a hősök napja rendezvényen 8 gyermek fog műsort adni egy
pedagógussal.
Szél Józsefné polgármester
Össze kellene ülni a képviselő-testületnek a gesztenyenap miatt, a közterület rendeletet is módosítani
kell, igaz arra csak rendes képviselő-testületi ülésen kerülhet sor. A részleteket meg kell beszélni.
Javasolja, hogy június 1-én 18.00 órakor legyen a megbeszélés, az írásos anyagot küldeni fogja a
képviselőknek.
Szél Józsefné polgármester
A háziorvossal kapcsolatban volt egy polgármesteri megbeszélés Kőszegszerdahelyen. A háziorvos
levélben megkeresett minden önkormányzatot, a levelet minden képviselő részére elektromos
formában meg fogjuk küldeni. Különböző kérései vannak a háziorvosnak.
Kőszegszerdahely is azt szeretné, hogy a háziorvosi ellátás vállalkozás keretében legyen ellátva. A
parkoló kialakításához van egy megállapodás, mely szerint 50 eFt-ot kellene biztosítani
önkormányzatonként. Kéri a képviselőket, hogy alkossanak véleményt, ha megkapják az anyagot.
E-mailben érkezett egy kérelem, hogy a Kossuth utca 86 szám elé kérnének egy közvilágítási lámpát.
Emlékeztet, hogy 50 eFt volt egy lámpa felhelyezése, 150 eFt volt az, amihez oszlop is kellett. A
közvilágítási számla összege már most 220 eFt. Az E-ON terület felelősével beszélni fog, és kérni
fogja mennyi a régi típusú és az új energiatakarékos lámpatest. Az adatok birtokában kell majd a
legközelebbi ülésen a közvilágítás bővítésről dönteni.
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Németh Melinda kirendeltség-vezető
Szeretné jelezni, hogy ha a rendezési terv záró véleményezése megérkezik, utána szükséges testületi
ülést tartani, tehát ettől függ a soron következő képviselő-testületi ülés időpontja.
Kalauz Balázs képviselő
Megalakult egy Kft., ő most került be a testületbe szeretné megkérdezni, ha valaki szól a közterülettel
kapcsolatban, mondjuk kaszálni kellene, vagy szemét van, saját hatáskörbe szólhat-e, illetve ki kihez
tartozik.
Szél Józsefné polgármester
A Kft. ügyvezetőjéhez nem lehet fordulni, neki feladatot csak a polgármester adhat. A faluban a
kommunális dolgozó és a közcélú foglalkoztatott,aki 2 hónapra van felvéve és lehet, hogy még két
hónapig marad, ők látják el a közterület tisztántartását. Tájékoztatásul elmondja, hogy sok olyan
feladat volt, ami miatt a kaszálás elmaradt, de azt is muszáj volt megcsinálni, faültetés stb.
Kalauz Balázs képviselő
Azt kérdezi, ki kinek szólhat.
Szél Józsefné polgármester
Neki kell szólni. Minden reggel ő adja ki a feladatot.
Kalauz Balázs képviselő
Ezek szerint Biró Lászlónak a Kft. ügyvezetőjének nem lehet szólni.
Szél Józsefné polgármester
Nem lehet neki szólni, a Kft. azokat a feladatokat látja el, amelyekkel az önkormányzat a Kft-t írásban
megbízta, illetve megbízza. Az önkormányzati dolgozók munkájával kapcsolatban neki kell szólni,
mert ha mindenki össze vissza küldözgeti a dolgozókat, akkor ő nem fogja tudni, hogy hol vannak és
mit dolgoznak.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a következő ülésen fogják tárgyalni a közszolgáltatási szerződést,
melyben meghatározzák további feladatokat a Kft. részére.
Rába Ákos képviselő
Minden képviselő megkapta a Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjét. Jelen volt a
polgármester asszony és a Kft. ügyvezető igazgatója tanácskozási joggal, az elnöknek személyemet
választották. Azért küldte ki az ügyrendet, hogy a képviselő-testület megismerje.
Kalauz Balázs képviselő
Megkérdezi, hogy van-e a Kft.-nek pénzügyi terve.
Rába Ákos képviselő
A szabályzatok hiányoznak és a pénzügyi terv is.
Szél Józsefné polgármester
Kidolgozás alatt van. Január óta van az önkormányzatnak ügyvédje, aki havi 30 eFt + áfa áron vállalja
az önkormányzat ügyeit, később tervezik, hogy a lakosságnak ingyenes jogi tanácsadást is fog tartani.
Az ügyvédnő neki már megküldte, hogy nézze át a szabályzatot, ugyan így a Posta részére elkészült a
levél, mert nagyon kevésnek találták az összeget, melyet az Önkormányzat ajánlott, de nem jelöltek
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meg összeget. Azt javasolta az ügyvédnő, hogy értékeltessük fel az ingatlant,mivel a közeljövőben a
kazánt ki kell cserélni meg a kéményt is rendbe kell hozni.
Kalauz Balázs képviselő
Szeretné megkérdezni, hogy ezekre van-e a pénzügyi fedezet, mert ide 1,5 mFt, máshova más összeg,
ezt hallja csak.
Szél Józsefné polgármester
Nem rendelik meg a kazánt, csak mondja, hogy lyukas a kazán, ezt csak a posta miatt mondta. Az
ügyvédnél van három adásvételi szerződés. Már tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Novák Tamás
úr jelképes összegért három ingatlant adásvételi szerződéssel az Önkormányzat tulajdonába ad.
Kalauz Balázs képviselő
Javasolja, hogy mindenképpen legyen pénzügyi terve a Kft-nek.
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