Jegyzőkönyv
Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. január 26.
napján megtartott üléséről
Jelen voltak:
Búza Zsolt
Boros János
Fátyolné Ménesi Ildikó
Jaksa Ferenc
Mihályné Tóth Margit
Lépné Soós Anita
Dr. Lajkó Norbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Somogyiné Utasy Ibolya
Pinjung Emilné
Kovács Krisztián
Dimovics Antal
Tóth Zoltán

tagintézmény–vezető
tagintézmény–vezető
Gondozási Központ vezető
CKÖ vezető
őrsparancsnok

Dr. Orosz Éva

képviselő

Meghívottak:

Igazoltan távol:

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, megállapítja, hogy a
képviselő–testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi
pontok tárgyalására és elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb napirend
tárgyalására vonatkozó javaslat?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2011. (I. 26.) Kt.:

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a
meghívóban rögzített napirendeket tárgyalási alapul
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző
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Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Jaksa
Ferenc és Lépné Soós Anita képviselők személyében.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
határozat

11/2011. (I. 26.) Kt.:

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Jaksa
Ferenc és Lépné Soós Anita képviselőket jegyzőkönyv–
hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Jaksa Ferenc képviselő
Lépné Soós Anita képviselő

I. Napirendi Pont:
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés
között
tett
fontosabb
intézkedésekről,
eseményekről.
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: 2010. december 20. napján a Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsülésén Jaksa Ferenc képviselő vett részt egyéb elfoglaltságom miatt.
Megkérem, pár szóban ismertesse az ott elhangzottakat.
Jaksa Ferenc: A társulási ülésen a hulladékudvarból történő szemét elszállításáról
volt szó. Az önkormányzatnak nem kerül anyagi kötelezettségébe a szemét
elszállítása.
Búza Zsolt: Január 6. napján Szeged–Csanádi Egyházmegye Vízkereszti koncertjén
vettem részt. Alpolgármesteri tisztség betöltésére felkértem Boros János képviselőt,
és nem vállalta el a tisztséget, majd Jaksa Ferenc képviselőt kértem meg, hogy
vállalja el a tisztséget, de Ő sem vállalta. Végül Fátyolné Ménesi Ildikó képviselőt
kértem fel alpolgármesteri tisztség betöltésére, de Ő sem vállalta. Minden
képviselőt megkérdeztem, akit szerettem volna, hogy az alpolgármesteri tisztséget
betöltse, de a korábban megjelölt Lépné Soós Anitán kívül egyik képviselő sem
vállalta. Csongrád megyében 2 településen nincs alpolgármester, Ásotthalmon és
Bakson.
Dr. Lajkó Norbert: A hulladékgazdálkodási ülésen elhangzott, hogy Baksról
elszállítják a szemetet?
Jaksa Ferenc: Az újságból tudtam meg, ott nem hangzott el.
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Búza Zsolt: Tudomásom szerint holnap újabb társulási ülés lesz. Kellett valamit
megszavazni?
Jaksa Ferenc: A tenderről szavaztunk.
Búza Zsolt: Köszönti Ott Gabriellát, aki a Settlement házról ad tájékoztatást.
Ott Gabriella: Köszöni a lehetőséget, hogy a képviselő–testületnek adhat
tájékoztatást a Mária telepen megvalósuló Settlement házról. Adósságkezelési
szolgáltatás lehetőségét ismertetném meg a képviselő–testülettel. A pályázat
Kistérségi szinten lett benyújtva, mely újabb szakemberek felvételére ad
lehetőséget. Bakson közösségi házvezető, gyógypedagógiai asszisztens,
informatikai szakember fogja ellátni munkáját. Jelenleg védőnői állás betöltésére
várjuk a pályázatokat. Közösségi munkás hálózat széles skálát ölel fel. Cél egy
ifjúsági találkozó helyének kialakítása. A pályázatban pedagógusok képzése,
szociális képzés, baba–mama klub és játszóház kialakítása van tervbe. Iskolás
korosztályú gyerekeknek táborok, szakkörök, foglalkozások, ifjúsági kulturális
foglalkozás, hogy kötődjenek egymáshoz és a településhez. Családterápia,
párterápia, de bármilyen ötletet elfogadunk.
Adósságkezelési szolgáltatás bevezetése a településen, mit is jelent ez?! Normatíva
igényelhető rá. Egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a minimum nyugdíj
másfél, kétszeresét. Eladósodott családokon segítene, de csak közüzemi számlákra
terjedhet ki. Helyi rendeletben kell elfogadni, a szolgáltatókkal együttműködési
megállapodás lenne kötve, és egy adósságkezelési tanácsadót kell megjelölni.
Normatívás tevékenységnél az adósság egynegyedét az ügyfélnek kell fizetnie 18
hónapon keresztül egyenlő részletben. Az ügyfél adósságának 75%–át az
önkormányzat fizeti, 90% normatíva igényelhető. Az önkormányzatnak 10%–ot
kell saját erőből fedeznie. Kikapcsolási moratórium van, csak azokat az ügyfeleket
érdemes bevonni, akik képesek fizetni a fennmaradó összeget. Háztartásvezetési
klubfoglalkoztatásra kötelezheti a tanácsadó. Csak 24 hónapig vehet részt az
ügyfél.
Dr. Lajkó Norbert: Véleményem szerint ez egy utópián alapul. A vele járó munka
az önkormányzatot terheli?
Ott Gabriella: Nem, a kérelmeket az adósságkezelési tanácsadó végzi, heti vagy
havi szinten jelenteni kell. A pénzügyi része csapódik le az önkormányzaton. A
szociális munkás segíteni fog a családgondozónak. Az összeget a szociális és a
pénzügyi bizottság tárgyalja és méri fel az igényt.
Mihályné Tóth Margit: Az anyagi hátterét a pályázat biztosítja?
Ott Gabriella: A pályázat a tanácsadó bérét 3 évig biztosítja.
Mihályné Tóth Margit: A fennmaradó részt az önkormányzatnak kell biztosítani?
Búza Zsolt: Önkormányzati önerőre van szükség?
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Dr. Lajkó Norbert: Véleményem szerint tovább bővíti a szociális hálót, rendeletet
kell róla alkotni, ezért „titkolni” nem lehet. A jogosultak felmérésére
költségvetésben fedezetet kell biztosítani, jogszabály rögzíti a feltételeket. Ha az
ügyfél kérelme megfelel, az önkormányzatnak fizetnie kell, ha van rá pénze az
önkormányzatnak, ha nincs! Városi szinten ez jól működik, nagyon sok szegény
van Bakson más kérelmekből ítélve. Szervezéstechnikailag működhetne, de
pénzügyileg nem. Fel kell mérni, hogy ez mennyi családot érintene, és csak akkor
döntsön a testület, hogy szabályozza–e helyi rendeletben. Hátrányunk származhat
ebből, ha nem vezetjük be?
Ott Gabriella: Ez egy lehetőség, a pályázati feltétel csak akkor nem lesz teljesítve,
ha egy település sem alkot róla rendeletet, de Kistelek bevezeti.
Dr. Lajkó Norbert: Meg lett–e az nézve, hogy befolyásolja–e azt, aki jól fizető,
annak a fizetési morálját, mert akkor Ő sem fizeti a számláit, ha a másiknak ez jár!
Nem kontrolálható, hiszen van, aki önhibájából rászorul, de van olyan is, aki maga
is tehet erről.
Búza Zsolt: Az
gondolatébresztő.

adósságkezelési

szolgáltatásról

szóló

tájékoztató

csak

Ott Gabriella: 18 hónapos együttműködésről van szó, a bevételekről és a
kiadásokról is be kell számolni.
Dr. Lajkó Norbert: Aki egy hónapot nem fizet be, mi fog vele történni?
Ott Gabriella: Megszűnik a segítség, és minden folytatódik tovább.
Mihályné Tóth Margit: Ha lejár a pályázati idő, az önkormányzatnak fenn kell
tartania az épületet?
Ott Gabriella: Igen, de nem kell folytatni azt a tevékenységet.
Mihályné Tóth Margit: Hova van az leírva, hogy mit kell majd fenntartani?
Ott Gabriella: Sehova, az épület nem eladható!
Mihályné Tóth Margit: Nem kis összeg lesz a rezsi és a karbantartás sem.
Ott Gabriella: Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép napot!
Búza Zsolt: Kérem a beszámolóm elfogadását.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
határozat

12/2011. (I. 26.) Kt.:

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a lejárt
határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről és eseményekről szóló beszámolót
jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
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1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző
II. Napirendi Pont:
Beszámoló a Faluház és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről, a Baks Községi
Faluház
és
Könyvtár
2011.
évi
munkaterve
Ea: Fátyolné Ménesi Ildikó intézményvezető
Fátyolné Ménesi Ildikó: Az intézmény 2 fővel látja el tevékenységét. A
rendezvények száma az előző évekhez hasonló, nincs kereslet, ezért bevétel sem
származik a bérleti díjból. A közkincs pályázat I. fordulóján kulturális
programfüzet készült, a II. fordulóban tágabb ismertető 2 nyelven. Hálózati
hozzáférést biztosítunk a lakosság részére az e–Magyarország ponton keresztül. A
néptáncosok hetente 2 alkalommal veszik igénybe a faluházat. Túri Józsefné Baks,
Akácfa utcai lakos Baks Versmondója kitüntetésben részesült. A Krisztus
Szeretetegyház hívői hetente egy napon a faluház kistermét veszik igénybe.
Soros könyvtári leltár volt a 2010–es évben, 128 db könyvet vásároltunk. Éves
költségvetése 2010. évben a Faluháznak 7.344.000,–Ft, decemberi kimutatás
alapján 7.019.453,–Ft volt, 324.547,–Ft megtakarítás maradt.
Jaksa Ferenc: Fiatalok körében, működik–e disco rendezvény?
Fátyolné Ménesi Ildikó: A szülői munkaközösség is tartott már discót, a Baksért
Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület az általános iskolás gyerekek részére, 14
éves korig havonta tartani fog disco rendezvényt.
Búza Zsolt: A Faluház havi gázszámlája 160.000,–Ft.
Fátyolné Ménesi Ildikó: Kérem az írásos előterjesztés elfogadását.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
határozat

13/2011. (I. 26.) Kt.:

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta
a Községi Faluház és Könyvtár 2010. évi beszámolóját és a
2011. évi munkatervét, melyet az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogad.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Fátyolné Ménesi Ildikó intézményvezető
Irattár (Iktatószám: 143/2/2011.)
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III. Napirendi Pont:
Előterjesztések
Dr. Lajkó Norbert: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a vállalkozók
kommunális adójának hatályon kívüli helyezése tárgyában a mellékelt előterjesztés
szerinti tartalommal. Javaslom, a vállalkozók kommunális adójáról szóló 15/2006.
(VIII. 30.)Ör. Rendelet hatályon kívül helyezését, egyúttal tájékozatom a
képviselő–testületet, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor ezen bevételi
forrással már nem számolhat önkormányzatunk.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének
1/2011. (I. 26.) Ör. Rendelete
a vállalkozók kommunális adójának hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint)
Dr. Lajkó Norbert: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek törvényességi
észrevétel megtárgyalására és a mellékelt előterjesztés elfogadására.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2011. (I. 26.) Kt.:

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az alábbiak
szerint módosítja 158/2010. (X. 15.) Kt. számú határozatát:
Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Búza Zsolt
főállású polgármester illetményét bruttó 350.000,–Ft/hó
összegben, míg költségtérítése összegét 70.000,–Ft/hó
összegben állapítja meg.
Felelős: Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
Határidő: folyamatos
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros
Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Ellenőrzési
és
Felügyeleti
Főosztálya
Dr. Csongrádi Helga (6741 Szegd, Rákóczi tér 1.)
Irattár (Iktatószám: 1398/2010.)
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Búza Zsolt: Fülöp Norbert legelő használat iránti kérelmet nyújtott be a testülethez,
melyben a Baks, Köztársaság utcában lévő sportpálya mögötti füves területet
szeretné bérbe venni 30.000,–Ft/év bérleti díjért.
Mihályné Tóth Margit: A korábbi testületi üléseken már megbeszéltük, hogy a
kaszálókra is kérünk bérleti díjat.
Búza Zsolt: Nem döntöttünk róla, de a költségvetésbe számolunk a kaszálók bérleti
díjára is. Egységes bérleti díjat hozzunk létre.
Tóth István: A kaszálókra is ugyanaz a földalapú támogatást igényelhető.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2011. (I. 26.) Kt.:

határozat

Baks
Község
Önkormányzat
képviselő–testülete az
önkormányzati tulajdonú gyep, legelő területek bérleti jogának
megtárgyalását elnapolja.
Határidő: Következő soros testületi ülés
Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: Önkormányzati tulajdonú külterületi földek értékesítéséről az elmúlt
testületi ülésen határozott a képviselő–testület. Míg a belterületi földek bérleti
jogáról egyeztettünk a korábbi bérlőkkel, a külterületi földek közül a 0124/1,
0115/9, 0117/2 hrsz–ú szántókra tett ajánlatot Pallavichini Edouardó 4.718.000,–Ft
összegben. Ez átlagban 36.000,–Ft/Ak értéket jelent.
A belterületi földek ki lettek mérve, a jelenlegi bérlők továbbra is szeretnék bérelni
a szántókat.
Dr. Lajkó Norbert: A belterületi szántó művelési ágú földterületek éves bérleti díját
javaslom 35.000,–Ft/év/ha összegben megállapítani, és az érintett bérlőkkel,
nevezetesen Gémes Béla, Süli István, Bánfi István, Balogh István, és Varga János
bérlőkkel a bérleti szerződést megkötni.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2011. (I. 26.) Kt.:

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta
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Gémes Béla 6768 Baks, Vörösmarty u. 23. szám alatti lakos
mezőgazdasági haszonbérlet iránti kérelmét, és úgy határoz,
hogy a baks belterület 251/2 hrsz–ú szántó művelési ágú
4,0778 ha nagyságú földterületből 0,6528 ha nagyságú
területet, míg a Baks külterület 0390/2 hrsz–ú szántó művelési
ágú 12,6847 ha nagyságú földterületből 1,9312 ha nagyságú
területet 2011. január 1. napjától 2015 december 31. napjáig
haszonbérbe ad 35.000,–Ft/év/ha bérleti díjért.
A képviselő–testület felhatalmazza Dr. Lajkó Norbert jegyzőt a
mezőgazdasági haszonbérleti szerződés elkészítésére, és Búza
Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző, Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Gémes Béla 6768 Baks, Vörösmarty u. 23.
Csépe István műszaki főelőadó
Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros
Irattár (Iktatószám: 165/2011.)

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2011. (I. 26.) Kt.:

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta
Süli István 6768 Baks, Kossuth L. u. 12. szám alatti lakos
mezőgazdasági haszonbérlet iránti kérelmét, és úgy határoz,
hogy a baks belterület 251/2 hrsz–ú szántó művelési ágú
4,0778 ha nagyságú földterületből 0,7440 ha nagyságú
területet, míg a Baks külterület 0390/2 hrsz–ú szántó művelési
ágú 12,6847 ha nagyságú földterületből 2,2010 ha nagyságú
területet 2011. január 1. napjától 2015 december 31. napjáig
haszonbérbe ad 35.000,–Ft/év/ha bérleti díjért.
A képviselő–testület felhatalmazza Dr. Lajkó Norbert jegyzőt a
mezőgazdasági haszonbérleti szerződés elkészítésére, és Búza
Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. január 31.

9

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző, Búza szolt polgármester
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Süli István 6768 Baks, Kossuth L. u. 12.
Csépe István műszaki főelőadó
Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros
Irattár (Iktatószám: 166/2011.)

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2011. (I. 26.) Kt.:

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta
Balogh István 6768 Baks, Ady E. u. 58. szám alatti lakos
mezőgazdasági haszonbérlet iránti kérelmét, és úgy határoz,
hogy a baks belterület 251/2 hrsz–ú szántó művelési ágú
4,0778 ha nagyságú földterületből 0,4128 ha nagyságú
területet, míg a Baks külterület 0390/2 hrsz–ú szántó művelési
ágú 12,6847 ha nagyságú földterületből 1,2212 ha nagyságú
területet 2011. február 15. napjától 2015 december 31. napjáig
haszonbérbe ad 35.000,–Ft/év/ha bérleti díjért.
A képviselő–testület felhatalmazza Dr. Lajkó Norbert jegyzőt a
mezőgazdasági haszonbérleti szerződés elkészítésére, és Búza
Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző, Búza szolt polgármester
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Balogh István 6768 Baks, Ady E. u. 58.
Csépe István műszaki főelőadó
Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros
Irattár (Iktatószám: 169/2011.)

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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19/2011. (I. 26.) Kt.:

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta
Varga János 6768 Baks, Rózsa u. 12. szám alatti lakos
mezőgazdasági haszonbérlet iránti kérelmét, és úgy határoz,
hogy a baks belterület 251/2 hrsz–ú szántó művelési ágú
4,0778 ha nagyságú földterületből 0,8812 ha nagyságú
területet, míg a Baks külterület 0390/2 hrsz–ú szántó művelési
ágú 12,6847 ha nagyságú földterületből 2,7406 ha nagyságú
területet 2011. január 1. napjától 2015 december 31. napjáig
haszonbérbe ad 35.000,–Ft/év/ha bérleti díjért.
A képviselő–testület felhatalmazza Dr. Lajkó Norbert jegyzőt a
mezőgazdasági haszonbérleti szerződés elkészítésére, és Búza
Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző, Búza szolt polgármester
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Varga János 6768 Baks, Rózsa u. 12.
Csépe István műszaki főelőadó
Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros
Irattár (Iktatószám: 167/2011.)

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2011. (I. 26.) Kt.:

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta
Varga János 6768 Baks, Rózsa u. 12. szám alatti lakos
mezőgazdasági haszonbérlet iránti kérelmét, és úgy határoz,
hogy a baks belterület 251/2 hrsz–ú szántó művelési ágú
4,0778 ha nagyságú földterületből 0,3456 ha nagyságú
területet, míg a Baks külterület 0390/2 hrsz–ú szántó művelési
ágú 12,6847 ha nagyságú földterületből 1,0224 ha nagyságú
területet 2011. március 5. napjától 2016 december 31. napjáig
haszonbérbe ad 35.000,–Ft/év/ha bérleti díjért.
A képviselő–testület felhatalmazza Dr. Lajkó Norbert jegyzőt a
mezőgazdasági haszonbérleti szerződés elkészítésére, és Búza

11

Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző, Búza szolt polgármester
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Varga János 6768 Baks, Rózsa u. 12
Csépe István műszaki főelőadó
Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros
Irattár (Iktatószám: 279/2011.)

Somogyiné Utasy Ibolya: Szeretném kérni a képviselő–testülettől, hogy az
Általános Iskola főbejárata előtti közterületre Megállni Tilos táblát helyeztessen ki,
mert rendkívül balesetveszélyes az érintett útszakasz a reggeli órákban.
Búza Zsolt: Felvesszük a kapcsolatot a Közútkezelővel.
Fátyolné Ménesi Ildikó: Tájékoztatom a képviselő–testületet, hogy a helyi civil
szervezetek folyamatosan igénybe veszik a Faluházat, március 19–én
tavaszköszöntő ünnepség lesz. A Községi Sportegyesület leány pom–pom csapatot
szervez az itthoni mérkőzésekre.
Búza Zsolt: Mivel a továbbiakban a képviselő–testület önkormányzati hatósági
ügyeket és személyi kérdéseket tárgyal, ezért zárt ülés keretében folyik tovább a
tanácskozás. Megköszöni a hallgatóság és a meghívott vendégek megjelenését, a
nyílt ülést bezárja.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Jaksa Ferenc képviselő
jkv. hitelesítő

Lépné Soós Anita képviselő
jkv. hitelesítő

