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Szám: V/100-7/2015.      Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 31-én 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
    Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:   Szél Józsefné polgármester 
    Szabó Zoltán alpolgármester 
    Biró László képviselő 
    Rába Ákos képviselő 
    Kern István képviselő 
         (5 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Dr. Zalán Gábor jegyző 
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
    Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető 
            
    (4 fő) 
 
Meghívott: 0 fő 
 
Lakossági érdeklődő: 0 fő  
 

 
I. 

NAPIREND ELŐTT 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltség-
vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi- és gazdálkodási ügyintézőt, Jagodics Istvánné 
jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselőket. A testületi ülés ideje 16,00 órára volt kitűzve, de a képviselő-
testület az ülés előtt egy tárgyaláson vett részt, mely elhúzódott. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő 
képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Szél Józsefné polgármester 
Indítványozza, hogy a meghívóban szereplő Egyebek napirendi pont elé vegyék fel napirendi pontba -  
Kft. megalapítása - , így 3. napirendben a Kft alakítása 4. napirendben az Egyebek kerül 
megtárgyalásra. 

Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a módosításokkal elfogadják-e a napirendi pontokat.   

 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja Szél Józsefné 
polgármester indítványára a módosított napirendi pontokat. 
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NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
 ügyintéző 

 
2. A települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes szabályairól szóló 

4/2001.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeletség-vezető 
 
3. Korlátolt felelősségű társaság alapítása 
 Előterjesztő: szóban Szél Józsefné polgármester 
 
4.    Egyebek 

 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 
 

 
1. A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
 ügyintéző 
  

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő kapta. Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási ügyintézőnek. 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Sok hozzászólást nem kíván tenni. A zárszámadás meghozatala előtt kell a rendeletet módosítani. Ez 
visszamenőleges a 2014. december 31-i állapotot tükrözi. A Magyar Államkincstár felé már 
benyújtásra került.  A vis maior helyreállítás 2015. évre történő elhalasztása miatt a támogatás és 
karbantartás összegét csökkenteni kellett, a Velemi Gesztenyenapok megbízásai és járulék költségei 
kerültek beépítésre, valamint a közfoglalkoztatás támogatása, ezek kerültek be a rendelet módosításba. 
Várja a kérdéseket.  
 
Biró László képviselő 
Megkérdezi, hogy a lomtalanítás ingyenes volt-e, mert a táblázatban látja a 200 eFt-ot. 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Ingyenes volt, a kiadási oldalon nem szerepel ez a költség. Egyébként a 2015. évi költségvetésben is 
szerepel, így fogadta el a képviselő-testület.  
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Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a képviselőket, van-e valakinek kérdése, észrevétele, ha nincs akkor a rendelet módosítását 
elfogadásra javasolja.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta 

 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete  módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

2. A települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes szabályairól szóló 
4/2001.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előterjesztő a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeletség-vezető 
  

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő kapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A rendeletet egy magasabb színtű jogszabály írja felül ezért a 2001. évben elfogadott rendelet 6 §-át és 
az 1. számú mellékletet szükséges hatályon kívül helyezni. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Szavazásra bocsátja a rendelet módosítás elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta 

 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelete  

a települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes szabályairól szóló 4/2001.(VII.11.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
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/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

 
Szél Józsefné polgármester 
Ebbe a rendeletben szerepel az égetésre vonatkozó rendelkezés is. Ha hozzányúlunk a rendelethez, 
akkor az égetésre mégis csak kellene 1-2 napot meghagyni. 
  
 
Kern István képviselő 
A hétvégén egy napot mindenképpen bent kell hagyni az üdülőtulajdonosok miatt.  
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Március 15-től új tűzvédelmi jogszabály került elfogadásra. A kerti égetést az önkormányzati rendelet 
határozza meg, a tarló és avar égetést pedig be kell jelenteni a Katasztrófavédelemnek. Egyébként a 
rendeletet bármikor felülvizsgálhatja a képviselő-testület. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Maradjon egyenlőre az égetésre vonatkozó rendelkezés. 
  
 
Kern István képviselő 
Véleménye szerint sokkal kevesebb az égetés azóta amióta a faágakat és a gallyakat le lehet vinni a 
temető melletti parkolóba. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy 15 tonna faágat már ledaráltak. Sajnos komposzt anyagot is 
visznek oda, sőt volt olyan, hogy drót is belekerült a fa közé, ami a gépet tönkretette. Eddig nem 
kapott az Önkormányzat pénzt a darálásból. Próbálnak az emberekre hatni, hogy mit vigyenek oda. A 
következő darálás egy hónap múlva lesz.  
 
 
 
 

3. Korlátolt felelősségű társaság alapítása 
 Előterjesztő: szóban Szél Józsefné polgármester 

 
 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A jegyző úrnak elküldte e-mailben a Kft. alakításával kapcsolatos elképzelés rövid leírását.  
Érdeklődtek máshol, ahol Önkormányzat Kft-t alapított. Röviden elmondja, hogy az Önkormányzat 
egyszemélyes Kft-t szeretne alakítani, 4.000.000,- Ft törzstőkével. A Kft tevékenységi köre kiterjedne 
az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítására, hasznosítására és üzemeltetésére. Mivel a 
testület ilyen jellegű üzemeltetési jogot nem gyakorolhat, más megoldás nem áll rendelkezésükre, mint 
a Kft. létrehozása. A felújítás és üzemeltetés megvalósítása úgy történne, hogy az önkormányzat a 
tulajdonában lévő ingatlanokat, (Kossuth u. 8. és a későbbiekben a Dózsa u. 4. stb.) bérleti jogviszony 
keretében átadná a saját tulajdonát képező Kft-nek. A bérleti szerződések tartalmát a Kft. megalapítása 
után a testület elé kell terjeszteni és a testületnek azt jóvá kell hagyni. A megalakítandó Kft. neve, 
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Fenyves 2015, székhelye Velem Kossuth u. 8. szám lenne. A testület tagjai közül Biró László 
képviselőt neveznék ki ügyvezetőnek a mindenkori szakmai minimálbér összegével, ami jelenleg 
122.000,- Ft nettó/hó és az egyes Kft. által végzett tevékenységek árbevételének meghatározott 
százalék munkabéren felüli díjazással illetné meg.  
A társaság jogosult lenne az általa üzemeltetett ingatlanok szállás célú hasznosítására, az 
önkormányzat által átadott eszközök (Multicar) üzemeltetésére úgy is, hogy ezen eszközzel a lakosság 
felé díjazás ellenében szolgáltatást nyújtson. 
A szállás és a büfé szolgáltatási tevékenység szakmai képzéshez kötött, ez indokolja, hogy Biró László 
legyen az ügyvezető. Az ügyvezető teljes anyagi felelősséggel köteles a tevékenységet végezni, előre 
jóváhagyott felújítási terv alapján az ingatlanok felújítását kivitelezni (kiviteleztetni) a megalakított 
Kft. nevében.  
A társaság ügyvezetője félévente köteles a testületnek beszámolni, tekintettel arra a tényre, hogy 
felette a munkáltatói jogot a testület gyakorolja. Ezen beszámolások alkalmával a testület dönt arról, 
hogy az ügyvezetőt az alapbéren felül milyen díjazás illeti meg.  Az ügyvezető feladatát önállóan 
végzi, saját maga dönt a társaság működéséhez szükségessé váló esetleges kiegészítő személyzet 
igénybe vételéről, azonban erről írásos tájékoztatást köteles adni a testületnek.  
Az ügyvezető a működés során köteles betartani a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásra 
vonatkozó előírásokat gondol itt a menetlevél és a vendégkönyv vezetésére. 
A Kft működése során a tevékenységével kapcsolatos számlákat saját maga nevében állítja ki.  
A Kft megalakítása után az ügyvezető főállású jogviszonyának létrejöttekor a testületnek jóvá kell 
hagyni az ügyvezető munkaköri leírását.  
A jelenlegi gazdasági viszonyok között az önkormányzat gazdálkodása akkor felelősségteljes, ha a 
saját tulajdonú eszközök működtetését a saját tulajdonában lévő Kft-vel oldja meg, mert ezáltal az 
ellenőrizhetőség, a gondos gazdálkodás, a közvagyon megóvása teljes mértékben biztosított.  
Utalna arra, hogy az elmúlt évek bérbeadási gyakorlata nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
mert szinte nincs olyan bérleti jogviszony, amelyből nem keletkezett volna jogvita, nem is beszélve az 
egyes ingatlanokon bekövetkezett értékcsökkenésről.  
A Kft. alapításától azt remélik, hogy az önkormányzatnak lényegesen több árbevételt fog 
eredményezni. Ezáltal megteremtődnek a település fejlődésének feltételei és ez jó úgy a testületnek, 
mint a falunak.  
 
Kérdezi jegyző urat, hogy átnézte-e a megküldött anyagot és mi a véleménye.  
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ma délben tudta átnézni polgármester asszony által küldött e-mail-t. Azt ajánlja a testületnek, hogy 
fontolja meg jól a döntését. Lehet Kft.-t alapítani az önkormányzatnak, mert van pénze, a tartalék 
terhére meg lehet szavazni. Amivel nem ért egyet, hogy közpénzből 100 %-os törzstőkéből alapított 
Kft alapítását nem engedné meg a képviselő-testületnek, hogy tárgyalja úgy, hogy alapító okirata 
nincsen. A jegyzőkönyvbe kéri vetetni, hogy a Kft. alapító okiratát nem látta. Mivel közpénzből 
alapított Kft-ről van szó javasolja, hogy hozzanak létre felügyelő bizottságot. 
A polgármester asszony által megküldött és a szóban is elhangzottak alapján ügyvezetőnek Biró 
László képviselőt javasolta, erre azt tudja elmondani, hogy ez összeférhetetlenség, nem lehet 
ügyvezető a képviselő-testület tagja.  Az összeférhetetlenséget meg kell szüntetni, vagy lemond Biró 
úr és a kislistán szereplő következő jelölt lép be a képviselő-testületbe tagnak. Még egyszer 
megismétli, hogy képviselő-testületi tag nem lehet a Kft ügyvezetője. Ha az Önkormányzat Kft-t alapít 
az ügyvezető személyére pályázatot kell kiírni.  
A 4.000.000,- Ft törzstőkével semmi gond nincs, de kérdezi, hogy valaki látta-e az alapító okiratot a 
testületből? 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Egyetért jegyző úrral. 
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Dr. Zalán Gábor jegyző 
Hozzáteszi, hogy jó a jutalékos rendszer, de bármikor adható jutalom. Úgy gondolja, hogy jobban 
megállná a helyét, ha az árbevétel ellenében a jó munkavégzésre tekintettel a képviselő-testület 
jutalomba részesítené az ügyvezetőt. Úgy gondolja, hogy a még előre nem látszó bevételre nem lenne 
reális jutalékot megállapítani. Nem lehet azt elfelejteni, hogy közpénzből való gazdálkodásról van szó.  
Ismételten elmondja a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a Kft megalakítását nem engedi elfogadni 
addig, amíg az alapító okiratot nem látta és nem ismeri. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Köszöni a jegyző úr tájékoztatását, el fogja mondani az elhangzottakat az ügyvédnőnek.  
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A Képviselő-testület kinyilváníthatja azt a szándékát, hogy a jövőben legyen az Önkormányzatnak egy 
száz százalék törzstőkével alapított Kft-je. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Összegzi, hogy kell üzleti terv, munkaköri leírás, felügyelő bizottság és az összeférhetetlenséget meg 
kell szüntetni.  
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Az Önkormányzati törvény összeférhetetlenségre vonatkozó részét átadja a polgármester asszonynak. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Még egyszer elmondja, hogy miért akarták ilyen gyorsan a Kft-t megalakítani.  
Mielőbb fel kell újítani a Kossuth u. 8. szám alatti ingatlant, már van is üzleti terv, de nem végleges. 
Már időszerűvé váltak olyan munkák, amit a Kft tudna elvégezni és itt több millió Ft-ról van szó. A 
jelenlegi állapotba nem tudják kiadni az ingatlant. A Multicart megvették, hogy ezzel is pénzt 
keressenek. A Kft. alvállalkozóként is közre tudna működni. Hangsúlyozza, hogy nem azért találták 
ki, Kft. megalakítását, hogy Biró Lászlónak legyen munkája. Vannak nagyobb horderejű munkálatok a 
Nusi sétányon, ahol az életveszélyes állapotot kellene megszüntetni. Ha a Stirling villát visszakapná az 
Önkormányzat azt is fel kellene újítani. Ha az önkormányzat pályázatot adna be, annak felügyeletét is 
ellátná a Kft. Ezeket a dolgokat nem tudják megvalósítani a költségvetésből.  
 
 
Rába Ákos képviselő 
Megkérdezi, hogy életképes lehet-e, hogy egy vezetője van a Kft-nek, és ha akadályoztatva van, akkor 
addig megáll a cég, hiszen nem lesz mögötte senki. 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Lesz-e alkalmazott az a kérdés? Ezért mondta, hogy alapító okirat kell. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Megkérdezi, hogy lehet-e több igazgató, vezető, az egyértelmű, hogy nagy összegnél kell két aláíró, a 
kisebbnél elég egy is. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ezeket a dolgokat kell rögzíteni az alapító okiratba. Összeghatárt kell megállapítani, hogy meddig 
írhat alá számlát az ügyvezető egyedül és mikor kell esetleg alapítói hozzájárulás. 
 
Szél Józsefné polgármester 
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Nem akartak nagy összeget adni az ügyvezetőnek, hanem ha sokat dolgozik, akkor kapjon jutalékot. 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Azért mondta el már az előzőekben, közpénzből hogy veszi ki magát, a még nem vélt bevételtől teszi 
függővé az ügyvezető bevételét. Szabályozás kérdése, hogy ki jelöli ki az ügyvezetőt a polgármester 
vagy pályázat útján, ezeket az alapító okiratba kell rögzíteni.  
 
 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Megkérdezi a felügyelő bizottságnak ki lehet a tagja.  
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A bizottságnak lehet tagja a képviselő. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Hány fő kell a bizottságba? 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Jelzi, hogy minimum 3 fő. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy a Kft. alapítására vonatkozó szándékot támogatják-e. 
Az elhangzottakat továbbítani fogja az ügyvédnőnek, és ha minden meglesz, akkor legfeljebb tartanak 
egy rendkívüli ülést. 
 
 
Biró László képviselő 
Nem tudja, hogy érdemes-e így már kft-t alakítani, ha minden mással csináltatnak meg, akkor már 
nem éri meg. Ha a munkát nem a kft végzi, akkor már nem éri meg. Ő ügyvezetőként vállalja, 
alkalmazott nem lesz. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Átgondolják, most a szándéknyilatkozatot kell meghozni a Kft. alapításáról és felhatalmazást, hogy a 
szükséges dokumentációk elkészítésére, utána fogják előterjeszteni a képviselő-testület felé. 
Megjegyzi, hogy a Kossuth u. 8. szám alatti ingatlant nem akarják bérbe adni, ha kész lesz.  
 
 
Biró László képviselő 
Ha nem lesz Kft. akkor eladjuk az ingatlant. 
 
 
Kern István képviselő 
Javasolja, hogy az Önkormányzat üzemeltesse. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Szavazásra bocsátja a Kft. létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat meghozatalát. 
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Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

25/2015.(III.31.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a későbbiek 
során  100 % -os törzstőkével egy korlátolt felelősségű társaságot kíván létrehozni. 
 A képviselő-testület felkéri Szél Józsefné polgármestert, hogy a Kft. alakításához szükséges 
 okiratokat készítse elő.  
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Szél Józsefné polgármester 

 
 
 
 

4.    Egyebek 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Megkérdezi, az egyebek napirendi pont keretében van e valakinek előadni valója. 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A múltkor kaptak kérdéseket a polgármester asszonytól, hogy mennyibe kerül Velemnek a közös 
hivatal fenntartása. A kimutatást elkészítették egy részéhez van szöveges rész is. A kimutatásban 
szerepel Bozsok és Velem Körjegyzőségének az utolsó két éve és a Kőszegi Közös Hivatal felállása 
időszakától kezdődő évek. 2012. évben a Körjegyzőség fenntartása 10.167.000,- Ft-ba került, melyben 
szerepelt az épület közüzemi költségei és a 4 fő bére, melyet arányosan fizetett Bozsok és Velem 
községi Önkormányzat a két önkormányzat között létrejött megállapodás alapján. Egyébként 2011. és 
2012. évben a villany és a gáz költségét fele-fele arányban fizették, a víz költségét viszont csak Velem 
községi Önkormányzat fizette.  
2013. évtől állt fel a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal. Háromoldalú megállapodás született, 
Bozsok, Velem és Kőszeg között, mely szerint lakosságszám arányosan történik a települések 
hozzájárulása. 
2013. évben 3.739.000,- Ft volt a Velemre eső rész, közel 6,5 mFt volt a megtakarítás, amit a 
településre lehetett fordítani. 2014 évben Velemnek a hivatal fenntartása 3.654.000,- Ft-ba került, 
2015. évben 4.038.000,- Ft-ba kerül.  
Tájékoztatásul elmondja a képviselőknek, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésében szerepel mindenki bére köztük a kirendeltségen dolgozók bére is és minden dologi 
kiadás. A finanszírozás lakosságszám arányosan kerül megállapításra. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Köszöni jegyző úr tájékoztatását, most már mindent világosan látnak.  
Most szeretné megkérdezi Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyes kolléganőtől, hogy Reményi úrnak 
kiküldésre került-e a számla. 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi-és gazdálkodási ügyintéző 
A dátumot pontosan nem tudja mikor küldte ki, de március 31. volt a határidő. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Megkéri a pénzügyes kolléganőt nézze meg, hogy a befizetés megtörtént-e. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy több órán keresztül beszéltek a szeszfőzde bérleti szerződésének 
módosításáról. A bérleti díjat nem csökkentik. Az áfát a bérlő nem kifogásolta, ki kell neki fizetni. Az 
épülethez nem járulnak hozzá, ugyanis a bérlő csak akkor végezhetett volna az épületen beruházást, ha 
a tulajdonostól előzetesen írásban engedélyt kér.  
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi- és gazdálkodási ügyintéző 
Megállapodás kell a két fél között az áfára vonatkozóan. 
 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Az áfára megállapodást kell kötni.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A nettó 1 mFt bérleti díj plusz áfára kell megállapodást kötni. 
Majd az ügyvéddel beszél és elmondja a képviselőknek az eredményt. Megkéri, hogy a szerződés 
módosítást is készítse elő.  
 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megjött a visszaigazolás május 9-én 70 fő megtekintheti a 
parlamentet, így megrendeli a buszt. Kéri a képviselőket gondolkodjanak a parlament megtekintésén 
kívül még milyen programot javasolnának.  
 
 
 
Kossuth utca részű megcsúszás. 
Arra az elhatározásra jutottak, hogy 10 m-el rövidebb szakasz legyen megcsinálva, mert a terv szerint 
nem férnek bele a költségekbe.  Most ismételten a rövidített változatra vonatkozó ajánlatkérések 
elküldésre kerültek. Az anyagigényt is megküldte. Várja az ajánlatokat, ha megérkeznek, akkor 
rendkívüli ülést fognak tartani, hogy a beruházás minél előbb elkezdődhessen. 
 
 
 
Padok kihelyezése 
A polgármester elmondja, hogy az Alapítvány nagyon magas összegű ajánlatokat kapott, 2 mFt körüli 
összegekre. 1 mFt-ból kellett megoldani a padok kihelyezését, hogy a pályázat megvalósuljon, ezért 
próbáltak segíteni az Alapítványnak és megkeresték azt a céget, aki a vis maior útjavítást fogja 
végezni, hogy vállalja el a padok kihelyezését. A cégnek nagyon sok munkája volt, ezért 
alvállalkozóként Szabó Tamás végezte el a munkát. Az Önkormányzat részéről Biró Lászlót bízták 
meg, hogy tartsa a kapcsolatot az Alapítvánnyal és felügyelje a munkát.  
 
 
Biró László képviselő 
Itt szeretné megkérdezni az alpolgármester úrtól, adtak-e neki azért pénzt, hogy besegített a padok 
kihelyezésében.  
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Szabó Zoltán alpolgármester 
Biró László képviselő nem kapott pénzt az elvégzett munkáért.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Megjegyzi, hogy a vis maior útjavítása a padok építése miatt csúszik.  
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi-és gazdálkodási ügyintéző 
Felhívja a polgármester asszony figyelmét, hogy a  vis maior útjavításra vállalkozási szerződést kell 
kötni. 
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