Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18.00
órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám alatt, az Önkormányzat épületében –
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Burján Tamás, Mák Ferenc,
Dr. Mészáros Tibor, Kovátsits Attila, Stark Ernő képviselők; Nagyné Ásványi Mariann
iskolaigazgató; Varga Melinda óvodavezető; Zsigmond Anasztázia pénzügyi előadó; Smuck
Ilona gazdálkodási előadó; dr. Kránitz Péter jegyző; Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető.
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja,
majd javaslatot tesz a napirendre, melyet a Képviselő-testület – vita nélkül és egyhangúlag–
az alábbiak szerint fogadott el:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
3. Tájékoztatás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő
megállapodásról az iskola épületének ingyenes használatára vonatkozólag
4. Kovács-Szűts Martina kérelme ingatlan megvásárlása iránt (telek kiegészítés,
1030/5. hrsz., Dunasor 57. előtt)
5. Egyéb aktuális ügyek
- 455/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelem
- Térítési díjakról szóló rendelet megalkotása
- Döntés a fogorvosi ügyelettel kapcsolatos megállapodásról
- Hulladékszolgáltatás 2013. évi díjának megállapításáról szóló rendelet
módosítása
- Vis maior pályázat benyújtása
- Eseti közbeszerzési szabályzat jóváhagyása (multifunciós sportpálya)
- Képviselői javaslatok, felvetések
A polgármester úr külön köszöntötte az intézményvezetőket, Nagyné Ásványi Mariannt és
Varga Melindát. Bemutatta az Önkormányzat új dolgozóját, Zsigmond Anasztáziát.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
Majthényi Tamás polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. A módosítás lényege az,
hogy most készül a 2012. évi beszámoló és a kettőnek szinkronba kell lennie. Van valakinek
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kérdése az első napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, ki az, aki elfogadja a
2012. évi költségvetési előirányzat módosítását? Ki szavaz igennel?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú)
szavazattal az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2013. (II. 20.) önkormányzati
rendeletét megalkotta.

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Majthényi Tamás polgármester: A Pénzügyi Bizottság az ülést megelőzően tárgyalta az
Önkormányzat 2013. évi költségvetését. Át is adom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Burján Tamás: Köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit. Anasztázia ismertetésével
megtárgyaltuk a 2013. évi költségvetést. A végeredményt látjátok. Elég elkeserítő a helyzet.
Egyenlőre úgy néz ki, hogy komoly hiány van a finanszírozásban. A Bizottsági ülésen
összeállítottunk egy határozati javaslatot a non profit szervezetek támogatásának
megállapítására. A beérkezett kérelmek alapján tennék egy javaslatot: Halászi
Hagyományőrző Egyesület számára 600.000.- Ft, Postagalamb Egyesületnek 30.000.- Ft,
Marionett Bábcsoportnak 150.000.- Ft, Halászi Sportegyesületnek 2.850.000.- Ft – így ki
tudják fizetnie a TAO-s pályázat önrészét –, Halászi Vegyeskarnak 200.000.- Ft, Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek 250.000.- Ft, Rákóczi Szövetségnek 50.000.- Ft, Mosonmagyaróvár és
Környéke Nyugdíjas Egyesületnek 20.000.- Ft. Összesen 3.800.000.- Ft lenne. Tavaly
3.590.000.- Ft volt.
Mák Ferenc: Mindig ott fizetik a nyugdíjas találkozó költségeit, ahol megtartják. Amikor
Halászin volt megrendezve, mi álltuk.
Kovátsits Attila: Akkor egy az egyben mi álltuk?
Mák Ferenc: Igen.
dr. Kránitz Péter: Egy jubileumi találkozót szeretnének szervezni. Máriakálnokról indult el
az egész dolog. Minden évben más településen tartották meg eddig. A 10 éves találkozót
Máriakálnokra szeretnék visszahozni azzal a céllal, hogy valószínű jövőre ilyen formában
meg fog szűnni. Valószínű, hogy mosonmagyaróvári központtal fog továbbélni. A vidéki
településeken többet már nem kerül megrendezésre.
Burján Tamás: Annyit szeretnék még hozzáfűzni a költségvetéshez, hogy a benne szereplő
103 millió forintos hiányt a tavalyi tartalék terhére kell kompenzálni. Az idei év talán még
nincs veszélyben. Valószínű az iparűzési adóból több fog befolyni, a betervezetthez képest.
Ha kérdése lenne valakinek, tegye fel.
Kovátsits Attila: Az iskola igényeit nem vesszük ide?
Burján Tamás: Az iskolánál az 1.400.000.- Ft-os igény le lett véve 700.000.- Ft-ra.
Eszközbeszerzési igények voltak, padok, ajtók, búrtorok cseréje.
Zsigmond Anasztázia: Az ajtócserét meghagytuk.
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Burján Tamás: Az óvoda igényeivel kapcsolatban március 20. beadási határidővel lesz egy
olyan pályázat, mellyel ezeket az igényeket, fejlesztéseket meg lehet oldani. Van még plusz
költség az óvodánál?
Zsigmond Anasztázia: Igen, van. Havi 2.000.- Ft-os béremelési igény egy bölcsődei
dolgozónak. Plusz 58.000.- Ft továbbképzésre.
Varga Melinda: Most mind a három dolgozó – takarítónő, két bölcsődei dolgozó – 114.000.Ft-ot keres. Az egyik dolgozónak felsőfokú képesítése van. Ő a bölcsőde szakmai vezetője.
Kérem a testületet, hogy havi bruttó 2.000.- Ft-tal emeljék meg a fizetését, erkölcsi
támogatásként.
Burján Tamás: Mekkora költséget jelent éves szinten?
Zsigmond Anasztázia: 24.000.- Ft + 27 % járulék.
Kovátsits Attila: Nem egy horribilis összeg.
Varga Melinda: Szeretnénk, ha Tamásfalvi Anitát beiskoláztatná a Képviselő-testület két
tanfolyamra. Az alapképesítése már megvan. Szorongó és depressziós gyerekek kezelésére
lenne képesítése a tanfolyam által. Továbbképzésről lenne szó. Szakemberre van szükségünk.
Az iskolában is tudná hasznosítani ezeket az ismereteket. 58.200.- Ft-ba kerülne. Az
útiköltséget és a szállást is beleterveztem.
Dr. Mészáros Tibor: Mikor lenne a tanfolyam?
Varga Melinda: Péntek délután, szombat egész nap. Budapesten lenne a képzés.
Gráczol Attila: A egészségügyi ellátásoknál a gáz-, az áram- és a vízdíjak különbsége elég
nagy.
Zsigmond Anasztázia: A közüzemi díjak mindenhol a 2012. évi teljesítés alapján lettek
betervezve.
Majthényi Tamás polgármester: Tavaly márciusig itt volt a védőnő és a fogorvos. Addig
nem volt gázfűtés, gázfogyasztás náluk. Csak novembertől. Ezt tudjuk figyelembe venni, a
tavalyi alapján. Jövőre változni fog. Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, ki az, aki elfogadja a
Halászi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését az elhangzott kiegészítésekkel,
és a társadalmi intézetek támogatásával együtt?
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2013. (II. 14.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben a helyi
érdekeltségű civil szervezeteket az alábbi összegekkel kívánja támogatni:
- Halászi Hagyományőrző Egyesület és Lovasbandérium: 600.000,- Ft
- Postagalamb Egyesület:
30.000,- Ft
- Bábcsoport:
150.000,- Ft
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- Halászi Sportegyesület:
2.850.000,- Ft
- Halászi Vegyeskar:
200.000,- Ft
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
250.000,- Ft
- Rákóczi Szövetség:
50.000,- Ft
- Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület
20.000,- Ft
A Képviselő-testület csak bejegyzett társadalmi szervezetet támogat.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2013. február 29.
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú)
szavazattal az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.)
önkormányzati rendeletét megalkotta.
Zsigmond Anasztázia elköszönve elhagyta a termet.
3. Tájékoztatás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
megállapodásról az iskola épületének ingyenes használatára vonatkozólag

megkötendő

Majthényi Tamás polgármester: Mindenki tudja, hogy 2013. január elsejétől a pedagógusok
és az iskolatitkár bérét az állam finanszírozza. A karbantartók, takarítók átkerültek az
Önkormányzathoz, illetve a karbantartó az óvodába. Az intézmény maradt az Önkormányzat
tulajdonában, illetve a működtetése is. A megállapodásnak az a lényege, hogy az
Intézményfenntartó ingyenesen használhatja a tulajdonunkban lévő iskola épületét. Ki ért
egyet a megállapodás aláírásával?
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2013. (II. 14.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal megkötendő megállapodást az előterjesztésben
foglalt tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: a vonatkozó jogszabálynak megfelelően
4. Kovács-Szűts Martina kérelme ingatlan megvásárlása iránt (telek kiegészítés, 1030/5.
hrsz., Dunasor 57. előtt)
Majthényi Tamás polgármester: Kovács-Szűts Martina szeretné megvenni a telkéhez az
előtte elhelyezkedő 1030/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlant. Utoljára Szabó Józsefnek adtunk
el ugyanebben az utcában telek-kiegészítést 500.- Ft+Áfa/m2 áron. Miután van egy másik
telek-kiegészítés megvásárlási kérelem is, ahol 1.000.- Ft+Áfa/m2 árat mondtam, javaslom,
hogy legyen egységesen 1.000.- Ft+Áfa/m2.
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Dr. Mészáros Tibor: És, ha arra fog hivatkozni, hogy Szabó Józsefnek 500.- Ft+Áfa/m2 áron
adtuk el?
Majthényi Tamás polgármester: Az két évvel ezelőtt volt. Ha hozzácsatolja a telkéhez,
háromszorosa lesz az értéke. Mindenki elfogadja az egységes 1.000.- Ft+Áfa/m2 árat?
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2013. (II. 14.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kováts-Szűts Martina,
9228 Halászi, Dunasor 57. szám alatti lakos kérelmére nyilatkozik, hogy a
Halászi belterületi 1030/5. helyrajzi számú, kivett, beépítetlen terület
megjelölésű, 249 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségét nettó 1000,Ft/m2 egységáron kívánja értékesíteni.
Az ingatlan alapterületének figyelembe vételével tehát az ingatlan vételára
mindösszesen bruttó 316.230,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e határozatnak
megfelelően elkészített adásvételi szerződés aláírására.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az értékesített ingatlan forgalomképes és
arra nézve - forgalmi értékére tekintettel - az MNV. Zrt. által gyakorolható és az
államot illető elővásárlási jog nem áll fenn.
5. Egyéb aktuális ügyek
- 455/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelem
Majthényi Tamás polgármester: Dobóczky-ék el akarnak adni a telkükből területet, a
kisházaknál. Telekmegosztás lenne. Most szembesültek azzal, hogy a kertjükbe lévő elkerített
rész önkormányzati terület, sőt az út és a telek között is van egy sáv, ami szintén a miénk.
Szeretnék ezt megvenni. 1.000.- Ft+Áfa/m2-es árat mondtam rá. Durván 1 millió Ft lenne,
bruttó áron. Ha nincs más javaslat, kérem, hogy szavazzunk erről.
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2013. (II. 14.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Dr. Petrekovits Béla ügyvéd által elkészített tervezetnek
megfelelő tartalommal – az Önkormányzat, mint telekalakító, eladó, továbbá
Dobóczky László, Dobóczky Tibor és Strausz József Róbert mint telekalakítók,
eladók/vevők valamint Bőti Gergő mint vevő között megkötendő – szerződést
aláírja.
Ennek megfelelően Halászi Község Önkormányzata értékesíti a kizárólagos
tulajdonában álló, Halászi község belterületén a 455/5 helyrajzi számon
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nyilvántartott, kivett, udvar megnevezésű, 259 m2 térmértékű, továbbá a Halászi
község belterületén 663 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett, beépítetlen
terület megnevezésű, 615 m2 területű ingatlant, nettó 1.000.-Ft/m2 áron az
alábbiak szerint:
- Halászi Község Önkormányzata eladja, Bőti Gergő vevő pedig,
megvásárolja a telekalakítás előtti 455/5 hrsz-ú és a 663 hrsz-ú
ingatlanokból, a telekalakítás eredményeként az új 663 hrsz-ú ingatlanhoz
kerülő (beolvadó) földrészletek tulajdonjogát, a kölcsönösen kialkudott
bruttó 717.550,-Ft, azaz Hétszáztizenhétezer-ötszázötven forint vételárért.
- Halászi Község Önkormányzat eladó eladja, a vevők Dobóczky László
5/12-ed, Dobóczky Tibor 5/12-ed és Strausz József Róbert 2/12-ed
részilletőség mellett megvásárolják a telekalakítás előtti 455/5 hrsz-ú és a
663 hrsz-ú ingatlanokból, a telekalakítás eredményeként az új 662/1 hrsz-ú
ingatlanhoz kerülő (beolvadó) földrészletek tulajdonjogát, a kölcsönösen
kialkudott bruttó 392.430,-Ft, azaz Háromszázkilencvenkétezer-négyszáz
harminc vételárért.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az értékesített ingatlanok forgalmi
értékére tekintettel az MNV Zrt. által gyakorolható és az államot illető
elővásárlási jog nem áll fenn.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: folyamatos
Egyéb aktuális ügyek
- Térítési díjakról szóló rendelet megalkotása
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van valakinek
kérdése?
Burján Tamás: A tavalyihoz képest mennyi az emelés?
Nagyné Ásványi Mariann: 13,- Ft-tal nőtt.
Smuck Ilona: 4 % körüli az emelés.
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki a megkapott táblázat alapján elfogadja az
étkezési térítési díjakat?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú)
szavazattal a 2013. évben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 4/2013. (II. 20.)
önkormányzati rendeletét megalkotta.
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- Döntés a fogorvosi ügyelettel kapcsolatos megállapodásról
Majthényi Tamás polgármester: Szintén a tartalékkeretet fogja érinteni a fogorvosi ügyelet
ellátása, mely egy évre 138.000.- Ft, azaz 45.- Ft/lakos. Az ügyeletet Danuta doktornő Bt-je
fogja biztosítani a halászi lakosok részére Mosonmagyaróváron. Lehetséges, hogy nem
pontosan 138.000.- Ft lesz, hanem kevesebb, mivel márciusban írjuk csak alá a szerződést.
Szerintem csak 10 hónapot kellene fizetnünk. De ezt még megbeszéljük a doktornővel.
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2013. (II. 14.) határozat
Halászi Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogorvosi
ügyelet ellátásának biztosítása érdekében a Danuta és Társa Orvosi Bt.-vel (9211
Feketeerdő, Akácos u. 2.) szerződést kössön, az előterjesztésben foglalt tartalommal,
45,- Ft/lakos/év mértékű önkormányzati hozzájárulás kikötése mellett.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2013. március 31.
- Hulladékszolgáltatás 2013. évi díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Kránitz Péter: Minden év decemberében elfogadjuk a díjas rendeleteket, tavaly 2012-ben
már csak a hulladékdíjasat fogadtuk el, amit a Rekultív Kft-től kaptunk. Ezt a díjat sem
fogadhattuk volna el, mivel nincs rá már felhatalmazás. Az alapján, amit kiküldött a cég ezt
mégis megtettük. A Rekultív Kft. rendeletében volt egy célalap az általánosan elfogadott
díjon felül, most az is lóg a levegőben. Viszont, amit a kiküldött előterjesztés alapján hatályon
kívül szeretnék helyeztetni, azaz a mentességet, azt nem lehetne hatályon kívül helyezni, mert
az önkormányzat mentességet elvileg állapíthat meg, de év közben nem vonhat vissza. Az
előterjesztéssel ellentétben tehát azt szeretném kérni, hogy a díjtételeket helyezzük hatályon
kívül, a mentességet meg hagyjuk benne a rendeletben év végéig, de mivel a költségvetésben
nincs erre fedezet és az önkormányzat pedig nem akarja felvállalni a cég helyett.
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki egyetért a módosítással?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú)
szavazattal a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 11/2002. (IX. 15.) rendelet módosításáról szóló 5/2013.
(II. 20.) önkormányzati rendeletét megalkotta.
- Vis maior pályázat benyújtása
Majthényi Tamás polgármester: A rendkívüli hóhelyzettel kapcsolatos vis maior pályázat
benyújtásának feltétele, hogy a testület elfogadjon egy határozatot. Ennek javasolt tartalmát
most ismertetem. Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk: ki az aki a határozatot elfogadja?
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A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2013. (II. 14.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.)
Korm. rendelet alapján támogatást igényel a 2013. január 17. és 2013.
január 23. közötti rendkívüli hóhelyzettel kapcsolatos védekezési
feladatok költségeinek részbeni megtérítése iránt.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a települési önkormányzat
a vis maior esemény okozta helyzetet saját erejéből megoldani nem
tudta, ahhoz külső segítséget – vállalkozó közreműködését - kellett
igénybe vennie, melynek költségeire a költségvetés nem nyújt
megfelelő fedezetet.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a támogatás igényléséhez
szükséges saját forrást, azaz 114.300,- Ft –ot, a 2013. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület nyilatkozik továbbá az alábbiakról:
- Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt nem áll
- Az önkormányzat a fent hivatkozott rendelet 1. § (4) bekezdésében
foglalt kizáró okok alá nem esik.
- Az önkormányzat e tárgyban sem korábban, sem egyidejűleg más
támogatási igényt nem nyújtott be.
- Az önkormányzat feltételesen előzetes felhatalmazást ad a Magyar
Államkincstár részére arra, hogy az beszedési megbízást nyújthasson be
az önkormányzat ellen, amennyiben az Áht. 64/B. § (1) bekezdésében
foglalt feltételek fennállnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény
benyújtására és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint
- Eseti közbeszerzési szabályzat jóváhagyása (multifunciós sportpálya)
Majthényi Tamás polgármester: A sportpálya építéssel kapcsolatos pályázatunk
közbeszerzésének lebonyolításához a szakértő készített egy szabályzat tervezettet, amit jóvá
kellene hagynunk. Aki egyetért a szabályzat tartalmával, az szavazzon igennel.
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2013. (II. 14.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a halászi Szent Márton
Általános Iskola területén multifunkciós sportpálya kialakítása kapcsán lefolytatandó
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közbeszerzés eljárási rendjéről szóló eseti szabályzatát az előterjesztésben foglaltak
szerint jóváhagyja.
- Képviselői javaslatok, felvetések
Kovátsits Attila: Csináljunk már valamit a Ságvári utca elején folyamatosan ott parkoló
autókkal. Kavicsozzuk le a Siposék felöli részt és tiltsuk meg a túloldali parkolást
jelzőtáblával. Legyen megtiltva a parkolás a kereszteződéstől számított 20 méteren, a főútról
letérve a bal oldalon.
Majthényi Tamás polgármester: Büntethetünk mi?
Kovátsits Attila: Büntet a rendőr. Attól még táblát tehetünk ki.
dr. Kránitz Péter: Mi nem büntethetünk, de ha van tiltó tábla, a rendőr büntethet. Az
önkormányzati úton szabályozhatja a forgalmat az Önkormányzat.
Kovátsits Attila: Ha kitesszük, utána már büntethet a rendőr, mert akkor már a KRESZ-t
sérti.
Majthényi Tamás polgármester: Szerintem van is ilyen táblánk. Megvizsgáljuk a
lehetőséget.
Gráczol Attila: A Valentin Presszó előtt az autók a járdát használják parkoláskor és
kigyúrják a tuját. Megoldást kell arra találni, ha bemegy a Presszó elé, ott is menjen ki.
Ugyanis nem tolatnak vissza, hanem kimennek egyenesen miközben kigyúrják a tujákat. Azt
kellene megakadályozni, hogy a buszmegálló után ne menjen ki, ne menjenek végig ott a
járdán.
Majthényi Tamás polgármester: Rendben.
Gráczol Attila: Ha már a buszmegállónál tartunk, sokan mondják, hogy kicsi. Ha lenne rá
mód, évközben bővítenünk kellene még egy elemmel. Még annyit szeretnék, hogy több
hónapja van egy autó a sportpályán, az egyik udvar mögött. Ha nem teszünk valamit, más is
ki fogja vinni, mondván, hogy lehet.
Majthényi Tamás polgármester: Utánanézünk. A Presszó előtti parkolást megoldjuk,
parkosításkor megnézzük, mivel lehet lezárni. Lehet, hogy egy terméskővel, sziklával is
elegendő lesz.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.
Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
jegyző
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