Szám: U/118-10/2020.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 21. napján 18 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/118-10/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 21. napján 18 óra 30
perckor megtartott nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Szőke Zoltán alpolgármester, Csombó
György Pál, Sári Ferenc, Kovács Nándor, Molnár Vince Jenőné, Nagyné Mészáros Krisztina
képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozói:
- Hole-Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető
- Szalai Balázsné – pénzügyi előadó

Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2020-2034. évi
gördülő fejlesztési terv módosítása

Vörös Tibor
polgármester

2. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2021-2035. évi
gördülő fejlesztési terve

Vörös Tibor
polgármester

3.

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása Társulási Megállapodás módosítása
és egységes szerkezete

Vörös Tibor
polgármester

4.

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása által fenntartott a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának véleményezése

Horváth Mária
jegyző

5.

Háziorvosi tevékenység Feladat-ellátási szerződés
módosítása és egységes szerkezete

Vörös Tibor
polgármester

6.

Vegyes ügyek
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a polgármester előterjesztését a napirendre
vonatkozóan.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv
módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/1261/2020. sz. üi. alapján)
Kovács Nándor képviselő megkérdezi, hogy mi az, ami 100 %-os finanszírozású pályázat, és mi
az amit az önkormányzatnak kell finanszírozni. A Vasút utcai tervezett vezetékcsere
finanszírozása hogyan történik?
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy a Vasút utcai tervezett vezetékcserét az
értékcsökkenésből finanszírozzák. A vízmű vezérigazgatója kijelentette, hogy olyan összegű
fejlesztést finanszíroznak, amennyi az értékcsökkenés.
Kovács Nándor képviselő megkérdezi, hogy az adászteveli kút fejlesztése összefügg-e a
vezetékcserével.
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy régebben volt olyan variáció is, hogy
Tapolcafőről kapták volna a vizet. Az önkormányzatoknak nem kell aggódni, mert víz nélkül nem
maradhat a település, s ezt a vízmű biztosítja.
Szőke Zoltán alpolgármester elmondja, éppen tavaly kérdezte, hogy a Vasút utcai hálózat cseréjét,
mert mindig probléma volt vele.
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy szerinte a nyomáscsökkentővel volt a gond,
az okozta a problémákat.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
65/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási
Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2020-2034. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének
módosítását a V11 és SZ02 víziközmű-rendszerek tekintetében megtárgyalta.
a)

A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés
szerinti felújítási, pótlási tervének módosításával.

b) A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő
fejlesztési terv módosítását nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási
Hivatalhoz.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
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2./ N a p i r e n d : Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/1261/2020. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
66/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
1. Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2021-2035. időtávra szóló SZ02 számú
víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
a)

A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.

b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében
és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti
beruházási tervét.
c)

2.

A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések,
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori
éves költségvetésében biztosíja.

A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.

3.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő
fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
67/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
1. Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2021-2035. időtávra szóló V11 számú
víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében
és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti
beruházási tervét.
c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések,
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori
éves költségvetésében biztosíja.
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2.

A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.

3.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő
fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
68/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő
V11, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2021-2035. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét
elfogadja, jóváhagyja.
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra,
hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs
önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási
Megállapodás módosítása és egységes szerkezete
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/980/2020. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
69/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási
Megállapodásának 21. módosítását, valamint azt egységes
szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét,
hogy a Társulási Megállapodás törzskönyvi átvezetése
kapcsán a technikai jellegű módosításokat saját
hatáskörben végrehajtsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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4./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési
díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának véleményezése
E l ő a d ó : Horváth Mária polgármester
(Előterjesztés az U/980/2020. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
70/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács
17/2020.(VIII.26.)
határozatával
jóváhagyott,
a
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
által fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásával egyetért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester

5./ N a p i r e n d : Háziorvosi tevékenység Feladat-ellátási szerződés módosítása és egységes
szerkezete
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/2202/2020. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
71/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi
tevékenység Feladat-ellátási szerződés módosítását és
egységes szerkezetét a melléklet szerint elfogadja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Ugodi Sportegyesület támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Kovács Nándor képviselő, SE elnök, tájékoztatja a testületet, hogy itt vannak a számlák, amik
eddig keletkeztek az SE működése során. Megtekinthetők.
Csombó György képviselő szerint ez nem igy működik. Javasolja, hogy napolják el a döntést.
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Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy az SE elnöke jövő héten kedden, 29-én reggel 8 órára
hozza be az SE addig keletkezett számláit, bankkivonatokat, pénztárkönyvet, s tartsanak 2020.
október 1. napján 18 órakor rendkívüli testületi ülést, s döntsenek az SE támogatásáról.
Kovács Nándor képviselő, SE elnök elmondja, hogy pénztárkönyvük már a klasszikus
értelemben nincs, mert mindent programmal könyvelnek. Egyébként lehet, hogy addig a gázt
kikötik, mert elég tetemes tartozásuk van. Az SE megszűnése esetén pedig az önkormányzatnak
kell visszafizetni a TAO-s támogatásokat.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
72/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja az
Ugodi Sportegyesület támogatásával kapcsolatos döntést
2020. október 1. napjára, amikor rendkívüli testületi ülést
tart 18 órai kezdettel. Egyben felhívja az SE elnökének
figyelmét, hogy szeptember 29. napján 8 órakor hozza be
az önkormányzathoz az SE eddig keletkezett számláit
áttekintés végett. A testület felhatalmazza a polgármestert
a rendkívüli testületi ülés összehívására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

b./ Az Ugod 856. és 858. hrsz-ú területek jogi helyzetéről tájékoztató
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/1296/2020. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a képviselő-testület minden tagja
kapott levelet Borbély Imre és Pallang Sándor által megbízott ügyvédi irodától. A levélben
tájékoztatják a testületet, hogy a földhivatal visszajegyezte Borbély Imre és Pallang Sándor
tulajdonába a 856. és 858. hrsz-ú területeket, és intézkednek a fejenkénti 2.000.000.-Ft
visszavásárlási vételár visszautalásáról az önkormányzat felé. Egyben kérik, hogy az
önkormányzat méltányos határozatával tekintsen el a hibás teljesítési kötbér - 5.000.000.-Ft
összegű - megfizetésétől.
Sári Ferenc képviselő szerint egyszer már az önkormányzat nevére írták a földhivatalban, most
meg visszaírták a vevők nevére.
Vörös Tibor polgármester szerint ez azért történt, mert nem volt egységes jogértelmezés abban,
hogy kell-e a tulajdonosok hozzájárulása. Az érintettek beadványát követően az az álláspont
érvényesült, hogy szükséges a tulajdonosik hozzájárulása, függetlenül, hogy mi van a
szerződésben, ezért változtatta meg a földhivatal a bejegyzést.
Szőke Zoltán alpolgármester elmondja, hogy villanyórát csináltattak, ez támadható-e.
Kovács Nándor képviselő elmondja, hogy voltak a földhivatalban, ahol a tulajdonosi bejegyzést
illetően más verzióról kaptak tájékoztatást.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a trafót az önkormányzat építtette ki. A mérő helyet
az ő többszöri kérésére a Borbély Imre alakíttatta ki, ha ez nem történik meg, akkor az
önkormányzatnak fizetnie kellett volna a trafó után.
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Sári Ferenc képviselő szerint a vállalkozók elüldözésével nem lehet fejleszteni a falut.
Vörös Tibor polgármester: az esküvel vállalták a képviselők, hogy a falu fejlődését szolgálják.
Sári Ferenc: a polgármester is ezt az esküt tette le.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
73/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat
folytasson Borbély Imre és Pallang Sándor érintett tulajdonosokkal az alábbi feltételek szerint:
- az ingatlan vételára marad, ami szerződésben szerepel,
- a vevők megfizetik az 5.000.000.-Ft hibás teljesítési kötbért,
- vevők vállalják, hogy 4 éven belül – a módosított szerződés megkötésének időpontjától
– nettó 300.000.000.-Ft összegű beruházást hajtanak végre a jelzett ingatlanokon.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Vörös Tibor polgármester elmondja az ügyhöz kapcsolódóan, két ügyvédet bízott meg az
önkormányzat képviseletére, mert két szálon fut az ügy. Egy polgári per és egy közigazgatási
per lesz, mert a földhivatali bejegyzést közigazgatási bíróságon lehet érvényesíteni, a
meghiúsulási kötbért pedig polgári peres úton. Az ügyvédek díja összesen bruttó 345.000.-Ft.
Kéri, hogy ezt az összeget az önkormányzat biztosítsa az önkormányzat 2020. évi költségvetése
tartaléka terhére.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
74/2020./IX.21./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugod 856. és 858. hrsz-ú területek jogi
képviseletével kapcsolatos ügyvédi költségekre – közigazgatási és polgári peres képviselet
során – bruttó 345.000.-Ft összeget biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése tartaléka
terhére. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésére
és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Szőke Zoltán alpolgármester felveti a Petőfi utcában lévő útpadka javítását.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy a padka magasabban van, mint az árok.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy rendezi a felvetett problémát, vitet oda murvát.
Sári Ferenc képviselő felveti, hogy a Petőfi utca erdő felöli végéhez térkőből kellene
fekvőrendőrt készíteni, mivel – mint ahogy azt már korábban jelezte – nagyon nagy sebességgel
közlekednek a faszállító autók az erdő felöl az út pedig nem portalanított, s mindent beterít a
por.

Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy nem csináltat olyan fekvőrendőrt amit esetleg a
közcélúak csinálnak, mert ha baleset lenne, az önkormányzatnak kellene helyt állni. Mondja
meg a paramétereit úgy, megcsináltatja.
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Horváth Mária jegyző megkérdezi, hogy van-e kérdés Szalai Balázsné pénzügyi előadóhoz.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy az óvoda év végi maradványa 5 millió forint mire lett
felhasználva.
Szalai Balázsné pénzügyi előadó elmondja, hogy nem tudja, mert ezzel a résszel nem ő
foglalkozik, s több kérdés nem lévén hozzá 19 óra 52 perckor távozott.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a megbeszéltek szerint történt a felhasználás;
kerítésre, gázkazán szerelésre az óvodához.
Sári Ferenc képviselő javasolja, hogy a Béke köz és a Bem utca megközelítéséhez csináljanak
járdát. Minden nap szembesülnek, munkába menet, azzal, hogy az út mellett közlekednek az
arra lakók, ami rendkívül balesetveszélyes.
Vörös Tibor képviselő megkérdezi mit csináljanak?
Kovács Nándor képviselő elmondja, hogy csak egy lámpa van, ami szerinte nem elegendő.
Sári Ferenc képviselő szerint napelemes lámpát kellene elhelyezi, s közcélúakkal a füvet le
kellene vágatni, s esetleg velük járdát is lehetne csináltatni.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a Klapka utcai járdafelújítás során van olyan Klapka
utcai lakos, aki még nem fizette ki a járdalapok árát. A vasúttól a járdát kipucoltatja. Milyen
széles járdát csináltasson, mire kérjen ajánlatot? Többet a közcélúakkal nem készíttet járdát.
Nem tudja a fűnyírást és a járdaépítést is megoldani.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy csütörtökön jönnek a tervezők a tornacsarnok építésével
kapcsolatban.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy milyen tervek lesznek, felhasználják-e az
önkormányzat által korábban elkészített terveket.
Vörös Tibor polgármester válasza: „mit tudom én”.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy hova folyik be a járdák értékesítéséből származó
bevétel.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a „fekete kasszába”.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, milye jogon használ fekete kasszát?
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy közösségi célra, rendezvényekkor pl. falunapon,
idősek napján, szüreti felvonuláskor, közreműködőket, egyebeket fizetnek, akik nem tudnak
számlát adni.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi ki használja, hogyan, mi volt benne. Szeretné látni.
Számoljon be róla a polgármester.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy többet nem lesz ilyen.
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Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy soha nem bántotta a polgármestert, de neki is van
önérzete. Normálisan megkérdezte a tervezést, nem normálisan kapott választ. Megkérdezi
még, hogyan történik a tankolás a traktorba.
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy a Concordia Kft-tól vásárolja az
önkormányzat az üzemanyagot, s a cég adott mérőt az üzemanyag adagolásához, s üzemórára
történik a tankolás.
Kovács Nándor képviselő elmondja, hogy szerinte a polgármester nem mondja el a valóságot
pl. a járdaépítésnél kedden este testületi ülésen még nem tudja, hogy szerdán kezdik a
kivitelezést. Szándékosan nem mond el mindent a testületnek a polgármester.
Sári Ferenc képviselő szerint a polgármester nem tájékoztatja a testületet egy csomó mindenről.
Szerinte volt olyan döntés, hogy a hozott határozatokról tájékoztatja a testületet.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy azokat a feladatokat hajtja végre, amit a
költségvetésben meghatároztak, ami benne van a költségvetésben.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 20 óra 45
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

