Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. július 10. napján
megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen voltak: Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Fátyolné Ménesi Ildikó
Kecskeméti Józsefné
Csépe István
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Faragó Péter
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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Az ülés napirendi pontjai:
1) Támogatást megelőlegező hitel felvételéről való döntés ( a 8895345266 azonosító
számú „Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése”
című pályázat nettó összegének finanszírozására)
2) A Baksi Falufejlesztő, Szolgáltató Nonprofit Kft. hitel felvételéhez szükséges fedezet
biztosításáról szóló döntés
3) A Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület hitel felvételéhez
szükséges fedezet biztosításáról szóló döntés

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat illetőleg a
meghívott vendéget. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészítenivaló? Szeretném,
hogy negyedik napirendi pontként az előterjesztéseket belevennénk, mert közbe még érkezett
egy előterjesztés, és ha már testületi ülés van, akkor azt is be kell hoznunk, hiszen jövő héten,
kedden a Víziközmű Társulat össze fog ülni, és azzal kapcsolatban kell egy képviselő-testületi
határozatot hozni. Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel,
kiegészítenivaló? Ha nincs egyéb kiegészíteni való, akkor kérem, aki egyetért a napirendi
pontok elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2015.( VII.10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat és annak kiegészítését tárgyalási alapul
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:

1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Irattár
I.
napirendi pont:
Támogatást megelőlegező hitel felvételéről való döntés (a 8895345266 azonosító számú
„Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése” című
pályázat nettó összegének finanszírozására)
Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagot a képviselő társaim megkapták, tulajdonképpen
arról szól, röviden az egyes, kettes és a hármas napirendi pontot összefoglalva, hogy az
Önkormányzat képviselő-testületi támogatás mellett adott be 3 autóra pályázatot, mind a 3
pályázat nyert. A lényeg az, hogy míg az Önkormányzat és a Nonprofit Kft-nél
nettófinanszírozás van, tehát ott az Önkormányzatnak kell az ÁFA-t fizetni, addig az
Egyesületnél 100%-ban finanszírozzák, mint ahogy erre már volt is példa, mint a Faluház
felújítására való tekintetben, mint pedig a Bárka Szálló felújítására való tekintetben. Viszont
mivel utófinanszírozásról van szó ezért kénytelenek, vagyunk hitelhez folyamodni. A lényeg,
hogy mivel az Önkormányzat tekintetében fiókvezető az OTP, ezért az Önkormányzat az
OTP-től tud pályázatmegelőlegező hitelhez fordulni és azt felvenni. A másik két esetben, a
Falufejlesztő Nonprofit Kft. és a Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület esetében a Csanyteleki
Takarékszövetkezet Kirendeltségénél szeretnék felvenni beruházást, megelőlegező hitelt.
Természetesen, míg az Önkormányzatnál hitelfedezetről nincs szó addig a másik két esetben
fedezetet, kérnek, és az lenne a Pénzintézetnek a javaslata, hogy fedezet ugyanúgy a Bárka
Szálló. Röviden az írásos anyagoknak ez a lényege. Van-e kérdés?
Csépe István képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy nem Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezettől vesszük fel?
Búza Zsolt polgármester: De igen, csak Csanyteleken van a kirendeltség.
Csépe István képviselő: Még egy kérdésem lenne. Nem úgy volt, hogy az ÖNO is kap egy
autót?
Búza Zsolt polgármester: Nem, mert az ÖNO nem pályázhatott, de természetesen, ha
szükség van az autóra, akkor igénybe tudjuk venni, akár az ÖNO is.
El szeretném mondani, hogy ezeknek, az autóknak menetlevelet kell biztosítani, hiszen
pályázat útján nyertük ezeket, az autókat és itt fogják ellenőrizni azt, hogy a vállalt
tevékenység megegyezik-e a tényleges tevékenységgel tehát, hogy amellett, hogy járőrözik ez
az autó a polgárőröknek, mennyi karitatív tevékenységet folytat illetve, hogy milyen
társadalmi tevékenységekbe vesz még részt ez az autó.
Mondjad Margit.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Ki fogja üzemeltetni. És miből?
Búza Zsolt polgármester: Természetesen a polgárőrség. Szoktak ők is pályázni, kapnak
finanszírozást, mint ahogy most is van autójuk, ugye van egy polgárőr autó. Abszolút ők
üzemeltetik, az Önkormányzat nem járul hozzá.
Van-e még kérdés? Mondjad Ildi.
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Hol lesznek ezeknek, az autóknak biztosítva a tárolása?

Búza Zsolt polgármester: 2 garázs biztosítva van a két járműnek, és én nagyon szeretném,
illetve úgy gondolom, mondhatom a ti nevetekbe is, hogy ezeket, a járműket szeretnénk szem
előtt látni, beleértve a polgárőr autót is. A harmadik autónak pedig meg kell oldani a garázst.
Van-e még kérdés? Egy picit össze kell húznunk magunkat a két önerő miatt, mert igaz, hogy
most veszünk fel beruházást, megelőlegező hitelt, viszont előbb-utóbb ezt az
Önkormányzatnak kell kifizetni. Remélhetőleg ezeknek, a járműveknek, sokkal
gazdaságosabb lesz az üzemeltetése, mint a mostaniaknak, és ez által tudunk majd
takarékoskodni is.
Csépe István képviselő: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mi ezt maximálisan
támogatjuk, szükség van az autókra. Én mái napig azt mondom, hogy az ÖNO-nak is nagyon
jó lenne egy gépjármű az ebéd kihordáshoz leginkább. És úgy gondolom, amint lesz, pályázat
kiírva meg kell pályázni.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Pályázat szabályozza, hogy a Polgárőröknek köteles
odaadni, amikor azt mondják, hogy szükségük van rá?
Búza Zsolt polgármester: Igen, le van írva a pályázatba. Van-e egyéb hozzászólás, kérdés?
Ha nincs, akkor én a következőt szeretném kérni, hogy a határozati javaslatokat külön-külön
fogadja el a tisztelt képviselő-testület.
Az első napirendi pont az Önkormányzat részére pályázati úton autóvásárlás és az ehhez
tartozó határozati javaslatnak az elfogadása, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2015.( VII.10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat támogatást megelőlegező hitelt kíván
felvenni a 8895345266 azonosító számú „Vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése” című pályázat nettó
összegének finanszírozására. A pályázat támogatási intenzitása a nettó
összeg 100%-a. A felvenni kívánt hitel összege: 5.000.000,- forint. A hitel
összegének törlesztése a támogatási összeg bankszámlára történő
megérkezése után fog megtörténni.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint a
költségvetési rendeletben betervezi a tőke és a kamat összegét. Továbbá
felhatalmazza a polgármestert és a gazdasági csoportvezetőt a
hitelszerződés aláírására.
Felajánlja a támogatásból származó bevételt.
A hitel futamideje a szerződéskötéstől 1 év
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4.) OTP Bank Nyrt. 6720 Szeged, Takaréktár u. 7.
5.) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Következő a második napirendi pont, a Baksi Falufejlesztő
Nonprofit Kft-nek a beruházást megelőlegező hitel felvétele. Aki egyet ért vele kérem
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2015.( VII.10.)

határozat
1. Baks Községi Önkormányzat hozzájárul, az Önkormányzat tulajdonában
lévő,6768, Baks, Fő u. 118. szám alatt található „Bárka Szálló” megnevezésű
ingatlan fedezetként történő felhasználásához 6.327.050,- Ft- + kamatai
erejéig, a 21/2015 (IV.17) MvM rendelet alapján elnyert pályázati összeg
előfinanszírozását biztosító Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Kft által bonyolított hitelügyletben.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan
fedezetként történő felhasználásával kapcsolatos ügyviteli teendők
ellátására

Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: 2015. július 10.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Képviselő – testület tagjai
4. Néma Norbert ügyvezető
5. Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
Búza Zsolt polgármester: A harmadik napirendi pont a Baksi Bűnmegelőzési és
Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület, tehát itt a határozati javaslatból látszik, mint ahogy az
előző kettőnél is látszott, hogy ugye nettófinanszírozásról van szó, és a Polgárőr Egyesületnél
pedig bruttó finanszírozásról van szót, tehát itt a teljes árat fogják finanszírozni. Aki egyetért
vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2015.( VII.10.)

határozat
1. Baks Községi Önkormányzat hozzájárul, az Önkormányzat tulajdonában
lévő,6768, Baks, Fő u. 118. szám alatt található „Bárka Szálló” megnevezésű
ingatlan fedezetként történő felhasználásához 6.327.050,- Ft- + kamatai
erejéig, a 21/2015 (IV.17) MvM rendelet alapján elnyert pályázati összeg
előfinanszírozását biztosító Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr
Egyesület által bonyolított hitelügyletben.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan
fedezetként történő felhasználásával kapcsolatos ügyviteli teendők
ellátására

Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: 2015. július 10.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
Búza Zsolt polgármester;
Dr. Faragó Péter mb. jegyző
Képviselő – testület tagjai
Tóth Vilmos elnök
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
Búza Zsolt polgármester: Következnek az előterjesztések. Következő előterjesztés a
Kistelek Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft-ből kiválásra vonatkozik.
Erről a közelmúltban hoztunk egy döntést, amikor egységes szerkezetbe foglaltuk az SZMSZt és az alapító okiratát ennek a Kft-nek, viszont most arról kellene döntenünk, hogy ki vállunk
ebből a Kft-ből és az 500 ezer forintot vissza fogják utalni az Önkormányzat részére, hiszen
2005-ben vagy 2006-ban jött létre a Nonprofit Kft. és tulajdonképpen azért jött létre,hogyha
közös tulajdonú illetve Önkormányzati tulajdonú Kft-nek lehetősége lesz pályázni
valamilyen, úton-módon akkor rendelkezésre álljon egy olyan Kft. ahol az Önkormányzatok a
tulajdonosok. A mai napig nem került sor, ilyen közös pályázatra és azért döntött úgy a
többcélú társulás, hogy szüntesse meg a Kft-t illetve nem szünteti meg, mert Kistelek át fogja
venni. Baks kiválik ebből a Kft-ből és az 500 ezer forintnyi összeget a Kft. visszautalja.
Tulajdonképpen erről szól, erről kellene dönteni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs,
aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2015.( VII.10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A
Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. –ből
való kiválás” tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat
rögzíti.
A Képviselő-testület elfogadja a Kisteleki Kistérség és
Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. –ből való kiválást
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert, hogy az
1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges dokumentumokat aláírja.
1.

Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Határozatról értesítést kap:
- Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai,
- Búza Zsolt polgármester,
- Dr. Faragó Péter jegyző
- Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a Vízközmű Kft. további működésére
vonatkozik. Miután az Alföldvíz január elsejével átvette Bakson is az ivóvíz szolgáltatást,
ezért tulajdonképpen a Vízközmű Kft, amely korábban működtette nálunk is, illetőleg másik
13 településen a vízszolgáltatást, úgymond oka fogyottá vált ennek a működése. Viszont
részben úgy döntöttek az Önkormányzatok egy kivételével, hogy képviselő-testület elé viszi a
döntésnek a jogát, hogy vagy támogatja a képviselő-testület, vagy nem támogatja a további
fenntartását ennek a Kft-nek. Itt, ami nagyon fontos, hogy a magánvállalkozó illetve a
vállalkozó, akinek tulajdonrésze van benne, a további fenntartási költségeket teljes mértékben
átvállalja. Tulajdonképpen az Önkormányzatnak nem kerül a későbbiekben költségébe,
viszont van talonba egy olyan Kft. hogyha valamikor valamilyen utón-módon mégis változik
a víziközmű törvény, akkor legyen egy olyan Kft. ahol az Önkormányzatok tulajdonjoggal
bírnak és rendelkezik a Kft. olyan gyakorlattal, ami biztosítani fogja későbbiekben a
működést., tehát tulajdonképpen ez egy biztosíték. Ami a lényeg, hogy továbbra is benne
lenne az Önkormányzat ebbe a Kft-be és nem kerülne az Önkormányzatnak a fenntartási
költség egy forintjába sem, mert most a kisebbségi tulajdonos átvállalja az erre vonatkozó
költségeket
Mihályné Tóth Margit: képviselő: Hiába szállítják le az árat 100 ezerrel, mert, ha tagok
leszünk, a hiányt akkor is nekünk kell megfizetni.
Búza Zsolt polgármester: Nem, mert mint már mondtam, átvállalja. Most a héten volt ezzel
kapcsolatban egy ülés, abba maradtak a polgármesterek, akik ezeket, a településeket
képviselik, hogy testületi ülés elé viszik és jövő héten, kedden össze fogunk ülni és döntünk
arról, hogy benne akarunk maradni a Kft-be vagy nem. Én azt tudom elmondani, ami ott
elhangzott, tehát, hogy az Önkormányzatnak nem kerül pénzébe, amennyiben pénzbe kerül,
akkor én szintén a képviselő-testület elé fogom hozni és dönthetünk úgy is, hogy kiválunk a
Kft-ből. Én azt gondolom, hogyha 15 Önkormányzat azt nyilatkozta, hogy nem akar kiválni a
Kft-ből, akkor valamilyen alapja csak van.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Ilyen feltételekkel én nem támogatom.
Búza Zsolt polgármester: Akkor egy f,) ponttal egészítsük ki, hogy ha-és amennyiben az
Önkormányzatnak bármiféle anyagi dologgal hozzá kell járulnia a Kft további működéséhez,
akkor azonnal ki fog lépni.
Faragó Péter jegyző: Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete az a)- e) pontig úgy
támogatja, hogy az Önkormányzatnak semmilyen nemű anyagi kötelezettsége ezen túlmenően
a döntéssel kapcsolatban nem keletkezik.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Arról van már döntés, hogy leszállítják az árat?
Búza Zsolt polgármester: Kedden lesz, miután ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy benne
marad. Ebbe az egy mondatba, amit a jegyző úr megfogalmazott benne van minden.
Amennyiben ennek a kitételnek az elfogadása végett is, terhelne minket költség a
továbbiakban is, akkor ki fogunk lépni. Így megfelel? Aki egyetért a határozati javaslat
elfogadásával, ahogy a jegyző úr elmondott kibővítve kérem kézfelemeléssel, jelezze.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2015.( VII.10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Búza Zsolt
polgármester beszámolóját a Vízközmű Kft. jelenlegi helyzetével és a
gazdasági társaság jövőjével kapcsolatosan.

Az Önkormányzat a Vízközmű Kft további működtetését kívánja elérni,
amelyre tekintettel:
a./ Tudomásul veszi és engedélyezi a törzstőke leszállítását akként, hogy
az eddigi
( 680.000/690.000.-Ft ) névértékű üzletrész névértéke 100.000.-Ft-ra
kerüljön leszállításra.
b./ Tudomásul veszi, hogy a Vízközmű Kft. törvényes működésének
helyreállítása végett a gazdasági társaság hiányának megszüntetése
érdekében a hiányt a tagok törzstőke arányában tartoznak pótolni.
c./ Rendezni kell a gazdasági társaság jelenlegi fedezetlen tartozását is,
amelynek érdekében új tag belépése válik szükségessé, amelyhez a
jóváhagyást a jelen határozattal megadják.
d./ A jövőbeni működtetés érdekében ki kell bővíteni a gazdasági társaság
tevékenységi körét.
e./ A társasági szerződést akként kell módosítani, hogy az eddigi
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vegyes
tulajdonú gazdasági társasággá válik.
f./ Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete az a)- e) pontig úgy
támogatja,

hogy

az

Önkormányzatnak

semmilyen

nemű

anyagi

kötelezettsége ezen túlmenően a döntéssel kapcsolatban nem keletkezik

Ezennel megbízzák és meghatalmazzák Búza Zsolt polgármestert, hogy a
jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Vízközmű Kft
taggyűlésen szükséges szavazatokat joghatályosan megtegye.

Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester

2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Víziközmű Kft.
4) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Szóbeli előterjesztést szeretnék tenni. Két hét múlva itt van a
Falunap, és mindenkit tisztelettel várok a rendezvényre. A másik pedig, hogy a Falunap
alkalmából mindig szoktunk kiosztani különböző elismeréseket, díjakat, hiszen az SZMSZünk lehetőséget ad rá. Ebben az évben, mivel a legfiatalabbat és legidősebbet is köszöntöttük,
de mivel a XX. Falunapot tartjuk most és van olyan kollegánk, aki a 20 falunapot végig vitte a
kezdetektől fogva a mai napig én, ezért szeretném javasolni Baks Községért végzett
elismerését, vegye át, és ehhez szeretném a tisztelt képviselő-testület támogatását ő pedig
Cimberné Maszlag Anikó. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs akkor én
elfogadásra, javaslom, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2015.( VII.10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete úgy határozott, hogy a
XX. Falunapi rendezvény alkalmával „Baks községért végzett
munkájáért” Cimberné Maszlag Anikót elismerésben részesítik.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Van-e más egyéb? Kiegészíteni való?
Lépné Soós Anita alpolgármester: A falunappal kapcsolatban ugye a XX. Falunapokra kerül
sor ebbe a hónapba 24-25-én. A korábbi évekhez hasonlóan idén is szeretném az egyhavi
tiszteletdíjamat felajánlani támogatás céljából.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat?
Kecskeméti Józsefné képviselő: Én is felajánlom.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen.
Dr. Orosz Éva képviselő: Én is felajánlom.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen Anita, hogy felhoztad, pár éve már úgymond
hagyomány, hogy a képviselő-testület felajánlja a tiszteletdíját. Egy határozati javaslatot kell
hoznunk arról, hogy ha-és amennyiben úgy döntötök, hogy a havi tiszteletdíjat felajánljátok,

hiszen a költségvetésbe bele van tervezve. Tehát arról kellene dönteni, hogy a képviselőtestületi tagjai felajánlják a havi tiszteletdíjukat, a polgármesternek meg viszont fizetése van,
tehát ebben az esetben a költségtérítésemet szoktam felajánlani. A képviselői tagok felajánlják
az egy havi tiszteletdíjukat és a polgármester, pedig az egyhavi költségtérítését ajánlja fel a
Falunapok javára. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2015.( VII.10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete úgy határozott, hogy a
képviselő testület képviselő tagjai egy havi tiszteletdíjukat, a
polgármester egy havi költségtérítését ajánlja fel a XX. Falunapi
rendezvény megrendezése céljából.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
Képviselők
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valami más
nyilvánosságot érintő bejelentés, kérés, észrevétel, kiegészíteni való?
Mihályné Tóth Margit képviselő:: Az Ady Endre utcában egy autó felszakította az aszfaltot.
Búza Zsolt polgármester: Majd helyreállítjuk. Köszönjük a jelzést továbbítani fogom a
kivitelezőnek.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Még egy kérdés. Van-e valamilyen beleszólás az
árvízvédelmi munkába? Mert éjjel is dolgoznak, és szörnyű zajjal jár.
Búza Zsolt polgármester: Sajnos nincs beleszólásunk, nem tudunk ezzel mit kezdeni.
Határidőre kell elvégezniük a munkájukat. De természetesen ezt is jelezni fogom a
kivitelezőnek.
Dr. Orosz Éva képviselő: Ma jelezte egy szülő, hogy a játszótéren a csúszdánál felül egy
csavar ki van lazulva.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e még egyéb
kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs, akkor köszönöm szépen a megjelenést a
képviselő társaimnak és a megjelenteknek. Az ülést bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Faragó Péter
mb. jegyző

