
JEGYZÓKÖNYv

Készült: Tardona Községi onkormrínyzatKépviselő-testiiletének rendkíviili, nyilviínos ülésén.

Az ülés Ídőpontia: 2015. augusfrls |7. a kezdés időpontja: 14:00 óra.

Az ülés helve: Jókai Mór Művelődési Hríz és otthon, Tardona, Kossuth t|t32.

Az ülésen ielen vannak a képviselő.testület taeiai közül:

Balla György polgármester
Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgiírmester
Czakő Tivadar képviselő
Gyenes Bálint képviselő
Földessy Aranka Margit képviselő
Primasz Péter képviselő

Távol van:, Piílné Kakszi Ilona képviselő, aki tiívolmaradását előzetesen bejelentette.

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioggal meehívottak közül:

Dr. Szécsi ottő jegyző
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkwezető

Balla Gvtirw polgármester:
Köszönti a megielenteket. Megál|apítja hogy a megválasztott 7 fő képviselő köZiil 6 fő kép-
viselő jelen van, ezért az ülés határozatképes és aá megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Gyenes Bálint képviselőt és Szűcsné Pál-Kutas
orsolya alpolgrírmestert. Kéri, hogy aki egyetért kézfe|nyitjtással jelezze.

A képviselő-testiilet jelenlévő 6 taga egyhangúlag 6 igen szavazatta|. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a polgrírmester javaslatat.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1./ Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítasa
Előterj esztő: Balla György polgármester

2. l Inditv ényok, j avaslatok

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja egyhangúlag, 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta az aIábbi napirendet:

l./ Magrínszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása
Előterj esaő : Balla György polgiírmester

2. l Indítv ányok, j avaslatok



1. napirend

Balla Györry polgármester: Köszönti a megjelenteket és elmondja hogy júniusban mar
tángya|ta a Képviselő.testtilet a kommunális adó kérdését. Arról, volt szó, hogy második fél.
évest töröljék el, vagyis az adő mértéke csökkenjen a felére, 8600 forintra. Kéri, hogy akinek
van kérdése tegye fel.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondj4 hogy az adózás rendjéről szóló trirvény alapján szeptem-
ber 15-ig kell a mrísodik feléves adókat megfizetni. Ú; tratrlrozatotkapmindenki, mivel csök-
kentaz adó mértéke.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel.

Földessy Aranka képviselő: Javasolj4 hogy a következő ülésre egy kimutatrís készüljön,
mely a varható bevételeket tarta|mazza. Így láthatő a gazdá|kodás, mely tertileteket kell támo-
gatni.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a hulladékszállíLíssal kapcsolatban a Zö|d
Völggyel nem azonos a hullrímhossz.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei gazdáIkodása a
Közös Hivatal keretein belül működik, mely biztosított. Az óvoda esetében, mint külön gaz-
dálkodó szerv bevétel-kiadasait kell kompet:.r;á|ni, az ővodaköltségvetését kell kiegészíteni. A
gépjármtladő 40Yo-a marad az önkormányzatráI, aziparűzési adó csekély. Van már 2016 éwe
vonatkozó költségvetés, melyből lehet tervezni. A legtöbbet az óvodához kell hozzáterlru.

Földessy Aranka képviselő: Elmondja, hogy fejlesztések'hez sem áll rendelkezésre önerő'
forrás.

CzakótTivadar képviselő: Kérdezi, hogy lehet- e azővodáttrírsulásban működtetni.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy feladatfinanszitozás miatt nincs plusz normatíva,
akkor is az önkorm ányzatnak kell saj át költségvetéséből kiegészítenie.

Balla Györry polgármester: Elmondjq hogy fontos az ővoda fenntartása. El kell sziímolni
hová költik a befolyt bevételeket. Javasolja elfogadni a kommunális adó mértékének 50%-os
csökkentését. Kéri, hogy akinek van még kérdése, javaslata vagy hozzásző|ásategye meg.

További kérdés, hozzásző|ás hi rínyában szav azásr a bo csátj a a j avaslatot.

A Képviselő-testtilet a tagjai köztil jelen lévő 6 fő köziil6 igen szavazatta|. ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az aIábbi rendeletet alkotta:

Tardona Községi Önkormányzat KépvÍselő.testületének
7l201s. (un. 18.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adój áról szóIó
17 l 2003. (xI.27 .) ön ko rm ányzati ren delet m ód osítás áról



Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő.testiilete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör.
vény 1. $. (1) bekezdésében és a 6.$-ában kapott feLhata|mazás alapjrán, az Alaptörvéry 32.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatérozott feladatkörében e|1arva amagánszemélyek
kommunális adójáról sző|o |712003. CXI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaróla követ-
kezőket rendeli el:

1.S

A magánszemélyek kommunális adójáról sző|ő |712003. (XI.27.) önkormrínyzati rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 7. $ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,r7.$

Az adő mértéke

(|) Az adó mértéke adótárgyanként 8.600,- Ft.''

Ez a rendelet a20t5. szeptember
lyát veszti.

2.S

1. napjrín lép hatályba és 2015. szeptember 10. napjan hatá-

, / ,
./'-t 

"/'//
Dr. Szécsi ottó

Jegyző

A Képviselő-testület 2004'janurár 1-től léptette hatályba amagénszemélyek kommunális adó-
járól és avá||aIkozók kommunális adójaról szóló l7l2003.6I.27.) sz. rendeletét a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapjrín.
A Htv. rendelkezései értelmében a magánszemély kommunális adójanak targya az építmény,
valamint a telek. A telek alatt _ a Htv. fogalmi meghatározása szerint - az épitménnyel, épü-
letrésszel be nem épített ftildterület értendő. A rendelet mentességet is megríllapít, me|y sze-
rint mentes a magánszemély kommunális adója aIő| az a magánszemély, ki a tulajdonában
lévő telek utrán telekadó fizetésre köteles.
A Képviselő-testtilet felülvizsgálta a kommunális adóról szóló helyi rendeletét és úgy döntött,
hogy 2015. július 1. napjától mérsékli a lakosság fizetési terheit.
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Általános indokolás



HATÁSuZSGÁLATI LAP

[a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $-a alapjrín]

A Jat. 17. s (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) atewezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatrísait,
ab) környe zetí és egészségi következményeit,
ac)adminisztratívterheketbefolyásolóhatásait'valamint

b) a jogszabá|y megalkotásának sziikségességét, a jogalkotás elmaradásrínak
varhatókövetkezményeit, és
c) a jogszabáIy aLka|mazásáútoz sztikséges személyi, szewezeti, targyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak varható hatásai _ a Jat. 1 7. $ (2)
bekezdésében foglalt elvrírások ttikrében _ az a|ábbiak szerint összegeáetők:

a) A tervezett iogszabálv valamennvi ielentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági' költségvetési hatásai
tarsadalmi. g4zdasági. költségvetési hatás: társadalmi hatása, hogy a lakosságnak csak az
eddig megállapított díj felét kell adóként befizetnie, igy a terheik csökkennek. Gazdasági
hatiísa nem releviíns. Atelepülési költségvetést hátrányosan nem érinti.

ab) A jogszabály környezeti és egészségÍ következményei
környezeti következmény: a Tervezetnek kömyezeti hatása nincs,
egészségi következmény: a Tervezetnek egészségi következménye nincs.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív többletterhet nem jelent.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

Nem releviíns.

c) A jogszabá|y alkalmazásához szüksóges személyin szervezeti, tárgyi és pénzügri
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet a|ka|mazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szewezeti,tángyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt rendelet-
tervezetet fogadja el.

Tardona, 2015. augusztus 3.

Dr. Szécsi ottó
Jegyzo



2. napírend

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a településrendezési terwe ajánlatokat kértek,
melyre csupiín csak egyet adtak be, melynek összege nettó 3,5MFt és a térképi része nettó
800EFt. Ezt tájékoztatásul közli a képviselőkkel egy későbbi ülés alkalmával visszatérnek
ene. Megkereste egy építési vállalkozó olyan eladó ingatlanokkal kapcsolatban melyeket bel-
ga és holland nyugdíjasoknak adnrának el. Javasolja, hogy enől is egy későbbi ülés alkalmával
beszéljenek. Ma volt a műszaki átadása a kömiLágítási rendszer korszeríisítésének, de lesz
még egy Émaszos bejárás is, melyen a bemérések történnek majd.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy a templom megvilágítasát egy időzítővel meg
lehetrre oldani és alacsonyabb lenne a villanyszámla is.

Balla Györry polgármester: Elmondja' hogy a hétvégi rendezvény költsége bruttó 600EFt
volt, melyből lsOEFt adomány volt. Erdemes lenne kiértékelni, sok pozitív visszajelzést ka.
pott. Kéri, hogy akinek van indítviánya, javaslata tegye meg.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja' hogy az tilés előtt jött szóba a hulladékrendelet módosítasa
a 60 literes edényzettel kapcsolatban. Eredetileg július l-vel lépett volna hatéiyba az erÍe vo-
natkozó jogszabríly módosíüísa" de aztjanuar l.re elhalasztottrík. Ezmajd mindenképpen le.
hetővé teszi a hasnálő szátmára a 60 l-es edényzet válasÍásának lehetőségét. A Zöld Völgy
pá|yénott chippel ellátott edényekre. A legutóbbi tarsulási ülésen aá mondták, hogy az az ön-
kormtínyzat, amelyik szeptemberig a rendeletébe beilleszti ezt a lehetőséget, va|őszíníileg
ingyen biztosítják azon a településen az edényt. Ha nincs benne a rendeletben akkor az ön-
kormiínyzat vagy ahaszná|ó fogia jövőre kifizetni. Még ők sem tudják pontosan hogyan lesz.
Részletesen ismerteti a módosítást.

Föld essy A ranka képviselő : Két dezi' ho gy menny i a díj a a szállításának?

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy aszo|gáltató sem fudja még, de az biztos, hogy
nem a felébe fog kerülni, olyan 70-80%-ába a |Z}L.esnek. A lakos sem tudja még, hogy fele
akkora kukája lesz, de nern a fe|ét fizett majd. Ha többlet szemét keletkezik azt zsál<ban fidja
elvitetni.

Földessy Aranka képviselő: Kérdezi, hogy a szelektív gyűjtéssel mi van?

Dr. Szécsi ottő jegyző: Elmondja, hogy januaÍ l.től kötelező lesz, de a szolgá|tató azt mond.
ja, hogy nincs rá pérwe.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezi,hogy az új kuka lesz chipelve?

Dr. Szécsi ottó jegyző: Elmondja, hogy igen.

Primász Péter képvíselő: Elmondj4 hogy ha a különbözetet mégis ráterhelik a falura annak
ellenére, hogy most aze||enkezójét mondjak a kommunális adót újra felkell emiatt emelni.

Czakő Tivadar képviselő: Kérdezi, hogy a kuka a telkekhez vagy a tulajdonoshoz |esz rcn-
delve?



Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy a kuka a trársulásé |esz, a szolgáltató adja ki. Tény'
hogy kevesebb a kisebb edénnyel a lerakásijárulék.

Primász Péter képviselő: Kérdezi hogyan van megállapítva a lerakási díj?

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy tonnanként.

Balla Gyiirgy polgármester: Elmondja, hogy a lakosság igényét kell nézni, mindenki aa
szeretné, hogy a felét fizesse, de a 70.80%-át fizeti ki. A törvény e|őir1a, hogy biztosítani kell
a lehetőséget a viílasáásra.

Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester: Kétdezi, hogy lehet.e csak egy főre megállapí-
tani.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a törvényi előírást nem lehet megszegni.

Czakő Tivadar képviselő: Kérdezi,hogy ezt a módosítást a többi település is megcsinálta?
Javasolja, hogy írasbe|i tájékoztatást kérjenek erre vonatkozóan.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy leginkább azért, mert ingyenes a kuka.

Batta Györry polgármester: Elmondja' hogy azért jött elő, mert űgy néz ki, hogy ha a helyi
rendelet tartaImqzza, ingyen adnak kukát. A testületrek az a feladata, hogy döntsön, tul jól
nem lehet kijönni ebből.

Szűcsné Pál.Kutas Orsolya alpolgármester: Elmondja, ha nem szavazzák meg nem adjak
meg a lehetőséget avá|asztásra.

Balla Györry polgármester: javasolja elfogadni a helyi rendelet módosítását. Kéri, hogy
akinek van még hozzásző|ása tegye meg.

Tovább i kérdé s, hozzásző|ás hiányáb an szav azásr a bo c s átj a a j avasl atot.

A Képviselő-testiilet a tag1ai közÍil jelen lévő 6 fő köZtil 6 igen szavazaIta|, ellenszavazat, és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbi rendeletet alkotta:



Tardona Kiizségi Önkormányzat
Képviselő.testületének

8l20l5. (uII. 18.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról sző|ő 3120|4. (II. 5.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testtilete a hulladékról szóló 20|2. évi CLX)oo/.
törvény 88. $ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apjén, Magyarország helyi
önkormanyzaturőI szóló 20||. évi CL)o(Xx. 13. $ (l) bekezdés |9. pontjában
meghatarozott feladatkörében eljrárva az alábbiakat rendeli el:

1.S

A rendelet a következő 10/A. $.al egésztil ki:

,,10/A. S

Azon családi hazas ingatlanok használói, atrol a hatósági nyilvántartas alapjan a bejelentett
lakosok szátma legfeljebb 2 fő,60literes gffitőedény hasznáiatÍú kérelmeáetik. A jogosult-
ság fennríllását az igénylő ingatlanhaszná|őnakkell a Közszolgáltató felé igazo|nía.,,

2.S

A rendelet 20t5. szeptember 1. napjrín lép hatályba és a 20|5. szeptember 5. napjan hatáIyát
veszíti.

s,l
Ballá György
polgiírmester

,41n
ír. Szécsi ottó

jegyző

Altalános indokolás

A lakossági igényeket figyelembe véve a képviselő-testület bevezeti a 60 literes gyÍijtőedé-
nyek használatanak lehetősé gét.

Részletes indokolás

1 .$
A 60 literes gytijtőedény haszná|atrának feltételeit szabéiyozza.

2.S
A rendelet hatálybalépését hatrározza meg.



HATÁsuzsGÁLATI LAP

[a jogalkotásról szóló 2010, évi C)oo(. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $-a alapjrín]

AJat. 17. $ (2) bekezdése alapján a hatásvízsgálat során vizsgálni kell

a) atewezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) trársadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) kömyezeti és egészségi következményeit,
ac) admini sztrativ terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásanak sztikségességét, ajogalkotás elmaradásának varhatókö.
vetkezményeit, és
c) a j o gszab á|y alkalmazásáúloz sziiksé ge s személyi, szerv ezeti' tar gyi é s p énzügyi
feltételeket.

A rendelet tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak véthatő hatásai * a Jat. |7. s Q)
bekezdésében foglalt elvrírások tÍikrében _ az a|ábbíak szerint összegezhetők:

a) A teruezett ioeszabálv valamennvi ielentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági' költségvetési hatásai
- trírsadalmi" gazdasági" költségvetési haüís:

Tarsadalmi, gazdasági költségvetési hatása: nincs.

ab) A jogszabáty környezeti és egészségi következményei
. kömyezeti következmény: a Tervezetnek környezeti hatása nincs,
- egészségi következmény: a Tervezetnek egészségi következménye nincs.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet jelentős adminisáratív többletterhet nem jelent.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A jogszabály megalkotása sztikséges a 60 literes gffitőedény hasznáIaténak bevezetése
érdekében.

c) A jogszabá|y alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárryí és pénzüryi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet a|ka|mazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti,targyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem a tisáelt Képviselő-testiiletet, az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt rendelet.
tervezetet fogadja el.

Tardona, 2015. augusztus 3. 
nz/^,r._
Dr. Szécsi ottó

jegyző

u



Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van javas|ata,hozzásző|ásategye meg.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy visszatérve a hulladékszél\ításra van olyan a falu-

ban, aki a téli időszakban nem tartózkoait itt és sztineteltetni akarja a szolgaltatást. Van.e erre

mód?

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy a helyi rendelet tarta|mazza a lehetőséget, melyet a

'^rgao'onál keÍ a használónak kérelmezni és ott kell ígazoLnia.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy a Zöld Völgytől küldték az önkormányzathoz az

iigyfelet.

Dr. Szécsi ottől jegrző: Elmondja, hogy a helyi rendelet tarta|mazza, hogy a szo|gáLtatőnáú

kell kérelmezni és igazolni.

Földessy Aranka képviselő: Elmondja hogy a gazos telkekkel kapcsolatban történt-e íntéz-

kedés, lehet-e helyi rendeletet alkotrni?

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondj4 hogy lehet ilyet alkotrri. Az úttest melletti jrírdaszakaszra

vonatkozóan van miniszteri rendelet hatáyban.

CzakőTivadar képviselő: Kérdezi,hogy a Jókai úttat kapcsolatban hogy állnak a munkála-

tok?

Balla Györgr polgármester: Elmondja, hogy az eső miatt egy hetet csúszott a munka' a mos-

tani héten ahárom napban nem dolgoznak.

CzakőTivadar képviselő: Kérdezi,hogy nem merült fel akadály?

Balla Györry polgármester: Elmondja" hogy nem jelezték, a lakossággal is jó az egyiitt'nű-

ködés.

Földessy Aranka képviselő: Elmondja hogy aztink9ryrányzati ingatlanok bérbeadrásráról kell

alkotni rendeleteto ."'t titua. ezt céij a tJstutet. Jobb ha le van szúáiyona. A Borsod Ten-

á"nel hogyan alakulnak a do1gok, lesz.e folyamodv ány a a megbeszélésnek?

Balla Györry polgármester: Elmondja" hogy készítenek tanulmanyt,2-3hétenbelül elkészül.

Földessy Aranka képviselő: Kérdezí,hogy ebből mi haszna \esz az önkormrányzatnak?

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy terv nélkül nem lépiink előre, ebben segítenek.

Vannak elképzelések amik beleillenek.

Földessy Aranka képviselő: Kérdezi,hogy azauguszfus 20.i program hogyan alakul?

Balla Györry polgármester: Ismerteti a programot.

Földessy Aranka képviselő: Elmondja, hogy a tardorrai tónal biciklis összejövetel lesz, mely

céIozzaa biztonságukat és a kérdéses út állapotara való figyelemfelhívást.



Balla Györry polgármester: Elmondj4 hogy örül a kezdeményezésnek.

Czakő Tivadar képviselő: Kérdezi, hogy a hollandok mit akarnak?

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy azokon a településeken ahol eddig vásaroltak
csak pozitívumokat lehetett hallani. Felújítottak ahánakat, munkát adtak helyieknek, frinyírás,
frzés,takarítas stb.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezi, hogy a gépjárműadó mellé miért került kiküldésre 30-50
forintos csekk?

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy az ijgyintéző saját feje szerint nem cselekedhet, ha
valakinek hátralék jelentkezik, annak ki kell küldenie azt. Egyeztet az igyintézővel, ezze|
kapcsolatban.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezt, hogy a hodállyal kapcsolatban lehet.e intézkedéseket ten.
ni a fennmaradási engedély ügyében? Lehetrre adni rendes nevet is neki. Javasolja, hogy a
hrírom fazíst építsék ki oda. Műszaki átadása volt a kónilágitasnak kérdezi' hogy minden
rendben volt-e.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a műszaki ellenőr tryy ta|á|ta, hogy az|ettbe-
építve ami ki vaníÍva, minden úgy működik ahogy kell.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy amit rendelkezésére bocsátott iratokat polgrírmes-
ter ur köszöni szépen, de nem hirínyolta a részletes leírást benn és szerinte nem minden I. osz-
talyu ami be lett építve.

Primász Péter képviselő: Elmondja, hogy jelen volt a műszaki ellenőr is, aki nem jelezte,
hogy bármi nem lett volna megfelelő. A műszaki tartalom' amit a papír tarta|maz, atit leírtak
aá szerelik be. A műszaki tartalom lehet precíz, pontos ha nem aznem lehet sziímon kérni.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a hodrílyra visszatérve a teleptilésfejlesztési
stratégiában fontos szerepet szrínnak neki.

Gyenes BálÍnt képviselő: Elmondja, hogy hosszú tawa terveznek.

Balla Gyiirry polgármester: Elmondja, hogy nem fud abervhánássalkapcsolatban mit mon-
danl,, egyeúet időpontot a kivitelezőve| és képviselő ur tud ve|e egyeztetni. Szívesen veszi ha
fud segíteni. Kivel, hogyan szeretne beszélni konkretizáljrík le. orut tra ebben segíteni tud.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy érti. A bejaráson szeretne résá venni. Ha nincs
leírva konkrétan, akkor nem tudják sziímon kémi.

Balla Györry polgármester: Kérdezi, hogy melyik napon szeretné ata|á|kozőt. Péntek dél.
utrán szóltak a hétftíi bejárásról, és elfelejtette értesíteni.

Földessy Aranka képviselő: Javasolja, hogy a palránkot telepítsék át, mert jó lenne.

Gyenes Bálint képvÍselő: Kérdezi, hogy a vadásztársaság közgytiléséről a meghívó megérke-
zett-e?
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Dr. Szécsi ottő iegző: Elmondjq hogy nem érkezett meghívó a közgyűlésre.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgiírmester a képviselő-testiileti nyilvános iilését |6 óra04 perckor bezáfia.
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