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JEGYZİKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2012. május 23-án 8 óra 30 perckor megkezdett ülésén.

Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16.
Jelen vannak: Kis-Pál Miklós
Király László
Deák Attila
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal megjelent: Cseh Jenıné körjegyzı
Jegyzıkönyvvezetı: Slemmer Zsoltné

Kis-Pál Miklós polgármester megállapította, hogy az 5 fıs Képviselı-testület 3
tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Megnyitotta az ülést. A napirendet 3
igen szavazattal fogadták el. Szini Erzsébet képviselı telefonon jelezte távol
maradását.

Napirend:
1./ Közmunka program, Konzorcium alakítása
2./ Tagiskola ügye
3./ Gyermekvédelmi beszámoló
4./ Szoborpark
5./ Vegyes ügyek
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Kis-Pál Miklós polgármester: Napirend elıtti beszámolója:
- Lakáskiadásról feladtuk a hirdetést, jelentkezı még nem volt, így pénteki
számban még egy hirdetést megjelentetünk.
- Nyertesek lettek a pályázataink, a rendezvény pályázatot lecsökkentették.
- Alapítványi pályázatnál az ellenırzés rendben volt.
- Falugondnoki Szolgálat ellenırzése is megtörtént, rendben volt.
- Szoborpark átadás elıkészítése folytatódik.
- Rendırségnek a kamerarendszerrel kapcsolatban elküldtem a levelet.
Deák Attila képviselı megérkezett 8 óra 35 perckor

1. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: A közmunkaprogram konzorciumi szerzıdés
megkötése folyamatban van. 5-8 embert kért, bár nem parti település Dörgicse.
Elıször csak 5 embert kaptunk, aztán Balatonakali és Balatonkenese is
visszamondta a létszámot, mert nem tudtak embert biztosítani, így megkaptuk a
8 fıt. Határozatot kell hoznunk, hogy a szerzıdést aláírhassa. Vállalni kell a
368.300.-Ft önrészt, és 1 havi támogatást, 698.919.-Ft-ot meg kell elılegezünk.
Utófinanszírozott a pályázat, ezért kell az elıleget befizetni, amit majd
visszakapunk. Balatonfüred a központ İ fog a dolgozóknak fizetni. 90%-os a
támogatottság 8 órában fognak dolgozni. Valószínőleg 1 gépet is fogunk kapni.
Kurucz Attila képviselı: Munkaruhát és védıitalt is kaptak tavaly.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
18/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Belügyminisztérium „Idegenforgalmi” Országos Közfoglalkoztatási
Program pályázatán részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred
Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.
A Képviselı-testület a konzorcionális szerzıdést jóváhagyja és
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra, valamint a szükséges
önrészt, 368.300.-Ft-ot biztosítja.
1 havi támogatást, mely 698.919.-Ft, elıfinanszíroz Balatonfüred
Város Önkormányzata részére. Az utolsó havi elszámolást követıen
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a támogatás jóváírásakor Balatonfüred Város Önkormányzata ezt
visszautalja.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. május 25.

2. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: Az iskolával kapcsolatos presbiteri ülés
tegnap 10 óráig tartott. Tegnap este dılt el, hogy az egyház mégis átveszi a
pécselyi iskolát is. Az új oktatási törvény szerint új tagintézmény alakulásakor
minden intézményt össze kell vonni, ha egy intézmény tagintézmény lesz,
akkor át kell a többit is alakítani.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi

19/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
fenntartásában lévı 037001-es OM azonosító számú, 665526
törzskönyvi nyilvántartási számú Bem József Általános Iskola
tagintézményeként mőködı Pécselyi Általános Iskola megnevezéső,
8245 Pécsely, Iskola u. 180. székhelyő költségvetési szervet 2012.
augusztus 31-i hatállyal jogutód nélkül megszőnteti.
Dörgicse
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
egyidejőleg:
A Bem József Általános Iskola tagintézményeként mőködı Pécselyi
Általános Iskola fenntartói jogát határozatlan idıre átadja a
Balatonfüredi Református Egyházközségnek.
A fenntartó váltás feltételeit tartalmazó megállapodást - a melléklet
szerint –jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy Pécsely Község Önkormányzata, mint gesztor
önkormányzat a tagintézmény megszüntetésével kapcsolatos,
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munkáltatói intézkedéseket valamint a költségvetési szervek
nyilvántartásából való törléshez szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.

3. Napirend:

Kis-Pál Miklós polgármester: Elmondta, hogy az idén is, mint minden
évben értékelni kell a gyermekvédelmi feladatokat. Különösebb problémák
nincsenek. 1-2 család van, akikkel foglalkozni kell, de nagy problémák
nincsenek.
Az anyag kiküldésre került. Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása,
kérdése?
Deák Attila képviselı: Tapasztalja, hogy a gyerekek „kanászodnak”.
Törekedni kell arra, hogy tartalmasabban lekössük İket, fölös energiájukat.
Szervezzünk nekik hasznos programokat. Mi gyerekkorunkban jobban
lefoglaltuk magunkat.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi

20/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló
átfogó értékelést elfogadja. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
alapellátást 2011. évben megfelelınek értékeli.
Felhívja a polgármestert és a körjegyzıt a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Cseh Jenıné körjegyzı
Határidı: 2012. június 30.
(A beszámoló mellékletben)
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4. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Szoborparkkal kapcsolatban elmondta, hogy
Nagy István és a család is át akarja adni, szeretnék a kiállítást megrendezni.
Ügyvédi megállapodás kell, hogy az örökös lemond róla a község javára. Fel
kell értékelni kb. 70 e Ft. a lektorátus értékelése. A karbantartást nekünk kell
vállalni. Ha megszőnik a Hivatal nehéz lesz kezelni. Errıl is kellene a
szerzıdésben kitérni, hogy meddig tudjuk vállalni a kiállítást és a kezelést.
Veszelyi tud papírhengert adni, amely segítségével betontömböket ki lehet
önteni a szobrok alá. Vitrin is kell a kisebb alkotásoknak, amit a Faluházban
helyeznénk el. A család összeírja a számukat, az alkotások címét és akkor a
Lektorátus kijön és felértékeli.
Deák Attila képviselı: Felújításról és karbantartásról kellene kérni a
Lektorátustól javaslatot. Nehogy az legyen, hogy nekünk kelljen restaurálni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Igen, állapot értékelést is kérünk.
Deák Attila képviselı: Akkor mennyi lesz az összes költség?
Kis-Pál Miklós polgármester: Kb. 200 ezer forint, ezen belül tudunk
maradni.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
21/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nagy
István szobrászmővész (8244. Dörgicse, Fı u.52.) által készített
szobrok lektorátusi felmérésének, kiállítási helyének, és a
szükséges tárlók kialakításának a költségeit vállalja, ehhez 200
ezer Ft felhasználását engedélyezi.
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. június 30, majd folyamatos.
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5. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Kisrendezvény pályázattal kapcsolatban
elmondta, hogy berendezésekre kevesebb pénzt adtak. 10 programot kellett
szervezni, de ez 4 napra lett besőrítve, így pedig nem fogadják el. Pályázatíró
fellebbez. Ezek a gépek a pályázatban bérleményként szerepel. Vegyük meg a
gépeket, ha megnyerjük a pályázatot, akkor megtérül. Kb. 150 e Ft-ot kell
pótolni, ha nem nyerünk.
Deák Attila képviselı: Milyen a projektor típusa? Nagyobb teljesítményőt
javasol, hogy ne csak az elıadásokra, hanem téli idıszakban, akár a fiatalok
mozizásához is alkalmas legyen.
Kis-Pál Miklós polgármester: Jelezni fogja Mőszaki Egyetem vezetıjének.
Javasolja, hogy akkor is vegyük meg, ha nem fogadják el a fellebbezést.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
22/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete,
hozzájárul ahhoz, hogy a Kisrendezvények-re benyújtott
pályázatban szereplı berendezések akkor is kerüljenek
megvásárlásra, ha a pályázattal nem nyerjük meg az igényelt
teljes támogatást. Ennek költségeit a 2012. évi költségvetés
terhére vállalja.
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. május 31.
Kis-Pál Miklós polgármester: Könyvtár fénymásoló beszerzésre kapott
árajánlatokat. A 48 e Ft-os gépet megfelelınek találja. A Teleház és a
könyvtár látogatottsága ugyan nem tartja indokoltnak a gép beszerzését.
Viszont a Falugazdász a lakosság részére tudja használni.
Deák Attila képviselı: İ nézett utána, olyan kategóriást keresett, ami az
igényt is kielégíti és az ára is jó, több funkciós.
Kis-Pál Miklós polgármester: A könyvtártámogatásból el tudjuk számolni.
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A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
23/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, a
Könyvtárba többfunkciós fénymásoló berendezés megvásárlását
48 e Ft összeggel jóváhagyja.
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. május 31.
Kis-Pál Miklós polgármester: Közös fenntartású intézmények költségvetését
kell elfogadni. Füred készítette el a költségvetést. 2012-es adatok
bizonytalanok. Szeptembertıl egyházi kezelésbe kerül az iskola, a
költségvetés változhat. Elfogadásra javasolja. Ha van észrevétel, jelezzék.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
24/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által
mőködtetett intézmények 2012. évi költségvetését 778.822 e Ft
bevételi és kiadási fıösszeggel elfogadja.
Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Kis-Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

Kis-Pál Miklós polgármester: Régi rendeletek módosítása vált szükségessé,
mivel a szabálysértés már nem jegyzıi hatáskör, ezért ki kell venni a
rendeletekbıl
ezt
a
részt.
3
rendeletet
érint.
Állattartási,
Hulladékgazdálkodási, Közterület használat rendeleteket kell módosítani.
Felkérte Cseh Jenıné körjegyzıt, hogy ismertesse.
Cseh Jenıné körjegyzı: Az Országgyőlés 2011.december 23-án fogadta el a
szabálysértésekrıl szóló törvényt, amely 2012. április 15-én lépett hatályba.
Az új jogszabály alapján a törvény által büntetni rendelt a társadalomra
veszélyes tevékenység vagy mulasztás minısülhet szabálysértésnek. Az
Önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
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Deák Attila képviselı: Amit szabálysértéssel lehet büntetni, akkor abban ki
jár el, ha a rendeletünkbıl kivesszük?
Cseh Jenıné körjegyzı: A szabálysértések 2012.04.15-tıl a
Kormányhivatalok hatáskörébe tartoznak. A régebben keletkezett ügyekben
még nekünk kell eljárni, de az utána keletkezett ügyekben már a jegyzıknek
nincs hatásköre.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal megalkotta a következı rendeletet:

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2012. (VI. 7. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzati szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezésérıl
(Mellékletben)

Kis-Pál Miklós polgármester: Főnyíró gépek beszerzése szükségessé vált. A
parlagfő pályázatban lehet, hogy kapunk egy FS 310-as főnyíró gépet a 8
ember mellé, Balatonfüred után nekünk van legtöbb emberünk. Javasolja,
hogy vegyünk még egy erısebbet egy FS 480-as gépet, amit a 20 ha-os
területen is tudunk használni. Vagy ha nem kapunk Füredtıl vegyük meg
mind a kettıt.
Kurucz Attila képviselı: Az FS 480-hoz egy főrészkorongot is kellene
venni. Fontos megnézni azt is, hogy az egyes cégek milyen kedvezményeket
adnak vásárláskor.
Kis-Pál Miklós polgármester: A biztosításból még maradt egy kis pénzünk.
Deák Attila képviselı: Ezt a két gépet mi vesszük meg és még egy ha
nyerünk? Biztosításkor beszéltük, hogy milyen jól jártunk, most meg még
kell vennünk gépeket?
Kis-Pál Miklós polgármester: Az öt rossz gép volt, most meg három jó
gép van.
Cseh Jenıné körjegyzı: 8 embernek kell főnyíró.
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A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
25/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határoz, hogy vásárol 1 db FS 480 főkaszát, 318.240.-Ft
értékben, és 1 db FS 310 főkaszát 202.000e Ft érékben.
Az FS 310 főkasza vásárlására akkor kerül sor, ha a
közmunkaprogram keretében az Önkormányzat nem kap
főkaszát.
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: azonnal.

Kis-Pál Miklós polgármester: Barabás Mihály megkereste egy út
területének cseréje ügyében. Nagyobb terület lett betelepítve, ezért kér
területcserét Becce felé, Balatonakali határában. Az a kérése, hogy az
önkormányzati út a telepítésen kívülre kerüljön. Javasolta neki, hogy
földmérıvel készítessen elı egy rajzot, valamint ha minden költséget İk
vállalnak, akkor elfogadhatjuk az ajánlatot az út áthelyezésére.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi
26/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dörgicse 0126/28.hrsz-ú út a
térképen feltüntetett helyérıl a jelenleg is használt helyre
kerüljön abban az esetben, ha az áthelyezést kérı érdekeltek a
földmérési munkarészek és minden egyéb, az út áthelyezésével
kapcsolatos költséget vállalnak.
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: 2012. december 31.
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Kis-Pál Miklós polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy válaszoltak a
Kulturális Örökségvédelemtıl. Romok állagmegóvása érdekében 1,5 évig
nem történt semmi. Újra írt levelet, amire kötelezték a tulajdonost, hogy július
és augusztus végéig tegyék rendbe a három országos védettségő romot.
Kis-Pál Miklós polgármester: Pannon Térség Alapítvány megkereste, hogy
könyvet szeretnének megjelentetni „Ízek, illatok, receptek”. Ehhez
szeretnének összegyőjteni helyi jellegzetességeken alapuló ételek receptjeit.
Kérik a segítségünket. Ha tudunk, győjtsük össze.
Deák Attila képviselı: Az interneten keresve talált kettıt. Dörgicsei töltike,
és Dörgicsei csibeleves. Dörgicsei csibelevesrıl mit lehet tudni? Azt hallotta,
hogy azzal kapcsolatos, hogy valamikor itt csirkéket neveltek.
Király László alpolgármester: Lehet, hogy a TSZ csirketelepével
kapcsolatban nevezték el a levest. A töltikérıl gyermekkorában sem hallott.
Kis-Pál Miklós polgármester: Felújítások, beruházások. Kaput újra készítik.
Vállalkozói ajánlatokat kell kérnünk a faluház festésére, szolgálati lakás
felújítására. A rendelıben javításokat kell végeztetni: Kézmosó és
egymedencés mosogató felrakása. A főtés rézcsövek lefestése. Tisztasági
meszelés, A padlóburkolat cseréje. stb. Az akadálymentesítést sajnos nem
tudjuk biztosítani.
Árajánlatokat és vállalkozókat kell keresni.
Kis-Pál Miklós polgármester: A Honlap eseti karbantartására szerzıdés
kellene kötni . A jegyzıkönyvek, meghívók feltevése helyben történne, a
hivatal dolgozói által. De ha valamit tovább fejleszteni, vagy képeket,
hirdetéseket feltelepíteni, akkor havi 1 alkalommal ezt 4.000.-Ft/óra díjért
megtenné a honlap készítı.

A képviselı-testület 3 igen, és 1 nem szavazattal hozta meg az alábbi
27/2012.(V. 23.) sz. HATÁROZATOT
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,
hogy Herceg Zoltán mérnök informatikusnak (8256
Ábrahámhegy, Patak u. 44.) a Dörgicse honlap frissítésére, eseti
karbantartására vonatkozó 4.000.-Ft /óra ajánlatát elfogadja.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerzıdést
kösse meg, és tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelıs: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos.

Kis-Pál Miklós polgármester: Több napirendi pont nincs, van-e valakinek
kérdése hozzászólása?
Kérte, ha a főnyírással kapcsolatban valakinek igénye, panasza van, az
szóljon. Reméli 8 emberrel, 8 órában, új gépekkel nem lesz gond.
Kurucz Attila képviselı: Már az elején el kell mondani a dolgozóknak, mik
az elvárások az igények. Ha már mindegyik dolgozik, össze kell hívni İket és
tájékoztatni.
A temetıi tárolók nagyon tele vannak.
Kis-Pál Miklós polgármester: A szelektív győjtést ott megoldjuk.
Deák Attila képviselı: A Gernyére figyeljünk.
Kurucz Attila képviselı: A WC kész van. Tele volt vízkıvel és üledékkel, a
csapok szét voltak menve. A füvet meg vállalkozóval levágatják.
Deák Attila képviselı: Kis-Dörgicsén a csúszda mikor kerül pótlásra?
Homokozó is szétment.
Kurucz Attila képviselı: Maradt még egy csúszdánk meg kell nézni, hogy
jó-e hozzá.
Deák Attila képviselı: Tőzoltó autónak a fedezetlenségi díja maradt,
mindenképpen be kell fizetni. Beszélt a Fürediekkel, hogy esetleg nekünk
kellene az autó. Kötelezettség nélkül felvetik a május 30-i köztesültei
győlésen.
Ha nem, akkor a forgalomból ki kell vonatni, és akkor a napi 640.-Ft-os
fedezetlenségi díj nem ketyeg.
Kis-Pál Miklós polgármester: Pénzt nem akarunk adni érte. Ilyen kis
Önkormányzat nem biztos, hogy el tudja tartani.
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Deák Attila képviselı: Balatonfüred sem tudja, hogy mi történik velük. Az új
szabályok szerint nem is használhatják.
Június 2-án szombaton országos szemétszedési akcióban a Polgárırség részt
fog venni, és meghirdetik a faluban is. Agyaglik felé, Felsı-Dörgicsén, KisDörgicsén a pihenınél, Balatonakali felé a fenyvestıl lefelé.
Az Önkormányzat utánfutóját is szeretnék elkérni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Az utánfutót elvihetik. A mőanyagot június 4én el lehet vitetni a lomtalanításkor.
Deák Attila képviselı: Terveznek közbiztonsági napot a Rendırséggel
együtt.
Még nincs konkrétan eldöntve, hogy melyik idıpontban. Július 8-a vasárnap
az egyik idıpont, vagy valamikor augusztusban. Lehetne esetleg a falunapon,
vagy a focipályán vagy a Gernyén.
Kis-Pál Miklós polgármester: Van egy pályázatunk kisrendezvényre.
Rendırségtıl tartanak egy elıadást a közbiztonságról, és utána a focipályán
lehetne megtartani a bemutatót. A pályázathoz 30 nappal elıbb be kell
jelenteni az idıpontot.
Deák Attila képviselı: Megbeszéli a Rendırséggel ezt a lehetıséget.
A közbiztonsági napnak van költsége is kb. 150-200 e Ft. Szeretné
megkérdezni, hogy az Önkormányzat tudná-e támogatni?
Kis-Pál Miklós polgármester: Konkrétan kellene látni a költségvetést.
Deák Attila képviselı: Tudjuk, hogy az Egyesületnek mennyi pénze van,
támogatók kellenek. Az a kérdés kíván-e részt venni az Önkormányzat.
Kis-Pál Miklós polgármester: Adjál be a konkrét költségvetést, és aztán a
képviselı-testület eldönti.
Deák Attila képviselı: Most szóban elıterjesztem. A költségvetés 200.000.Ft. – ugráló vár 40-50-70 e Ft, arcfestés: 20-30 e Ft, népi játék: 20-30 e Ft,
Fızıverseny alapanyagra is kellene. Rendırség is fızne, és a 4 településrıl
jönnének fızni, mindenki egységesen, pl. birkapörköltet fızne.
Kis-Pál Miklós polgármester: Erre kér írásos elıterjesztést. Nem a pénzrıl
van szó. Az Alapítvány is szervez programokat. Ennyi programra nem tudnak
elmenni az emberek. Fızıverseny is lesz a 4 falu találkozón, a falunapon is,
ennyi fızıversenyre nincs szükség.
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Deák Attila képviselı: A kulturális rendezvény a fiatalokat nem mozgatja
meg. Ez megfelelı lenne nekik. Más településeken is van több fızıverseny is.
Programok nagy része hétvégére esik. Kíváncsi mindenki véleményére.
Király László alpolgármester: Nem tudok véleményt mondani, mert nem
látom a programokat.
Deák Attila képviselı: Rendırségi oldalról merült fel, mi lenne, ha ilyent
szerveznének. 150-200 e Ft a költsége. Erre támogatókat kell szerezni.
Kis-Pál Miklós polgármester: Az elképzelést jónak tartja. Írásos anyagot
kér.
Az Alapítvánnyal egyeztetni kell, a nyári napokat az Alapítvány szervezi. Az
Önkormányzat támogatja az Alapítványt.
Deák Attila képviselı: A polgármester többször kéri, hogy a képviselık
bízzanak meg benne, de úgy látja, hogy ez a bizalom nem kétoldalú.
Kurucz Attila képviselı: Augusztus eleji dátum jobb lenne, mert akkor már
lehetne látni, hogy mennyi pénz marad az Alapítványnak.
Deák Attila képviselı: Ha saját költségen megoldják, akkor nem ellenzi az
Önkormányzat?
Kis-Pál Miklós polgármester: Nem ellenzi.

Más felvetés nem volt a polgármester az ülést 10 óra 10 perckor bezárta.

kmf.
Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenıné
körjegyzı
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