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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2013. május 23-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Csertő István
Mucsi László
Nyerges Zoltán és
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van. Rácz Izabella képviselő és Besesek Béla alpolgármester
bejelentette távolmaradását az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyerges Zoltán és Tóth Mátyás képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a volt szeméttelep területének rendezéséről és a
parkerdő területén lévő villanyóra díjfizetéséről, valamint a Méz- és Meggyfesztivál
megrendezéséhez pályázat benyújtásáról szóló napirendeket is tárgyalja meg.
A képviselők egyetértettek az új napirendi pontok felvételével. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés az Alföldvíz Zrt. víziközmű szolgáltatóhoz történő csatlakozásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/2012.(VI.29.) rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
3. Előterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
4. Előterjesztés a volt szeméttelep területének rendezéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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5. Előterjesztés a parkerdő területén lévő villanyóra díjfizetéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Előterjesztés az Alföldvíz Zrt. víziközmű szolgáltatóhoz történő csatlakozásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy az Alföldvíz Zrt-ben tulajdonossá
kíván válni, ezért 140.000,-Ft értékű részvénytulajdon-szerzésről döntött, az opciós
szerződésben ez van lefektetve. A működési engedély kérelemhez csatolni kell a bérletiüzemeltetési szerződést és annak kötelező mellékleteit. Az előterjesztéshez a határozattervezetek mellékelve vannak.
Javasolta, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés 8.12.2. pontjában az 50 % helyett 80 %
szerepeljen, így a 2. pontot az alábbiak szerint hagyja jóvá a testület:
8.12.
2. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló víztornyon hirdetési felület, illetve antennák
elhelyezése esetén a Víziközmű-szolgáltató vagyonhasznosítási jutalékot fizet az Ellátásért
Felelősnek az általa víztornyon reklámfelület, illetve antenna elhelyezésre irányuló bérleti
jogviszonnyal összefüggően kiszámlázott bérleti díj 80 %-ának megfelelő összegben.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az opciós szerződésről szóló
határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
79/2013.(V.23.) ÖH.
Alföldvíz Zrt-vel opciós szerződés megkötéséről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. új víziközmű
szolgáltatóval opciós szerződést köt az előterjesztés szerinti tartalommal.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az opciós szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
A polgármester szavazásra tette fel a vagyonértékelő megbízásáról szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
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80/2013.(V.23.) ÖH.
Vagyonértékelő megbízásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Buzder Lantos István (székhelye: 6640
Csongrád, Rózsa u. 6. III/9.) vagyonértékelőt a Szank község víziközmű rendszeréről és a
szennyvízrendszeréről szóló vagyonértékelés elkészítésével megbízza.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
A polgármester szavazásra tette fel a könyvvizsgáló megbízásáról szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
81/2013.(V.23.) ÖH.
Könyvvizsgáló megbízásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kócsóné Kürti Mária (székhelye: 6100
Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1. nyilvántartási száma: 002838) könyvvizsgálót a Szank
község víziközmű rendszeréről és a szennyvízrendszeréről szóló vagyonértékelés
auditálásával megbízza.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
A polgármester szavazásra tette fel a Víziközmű Kft-vel fennálló szerződés felmondásáról
szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
82/2013.(V.23.) ÖH.
Víziközmű Kft-vel fennálló szerződés felmondásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az ALFÖLDVÍZ Zrt-vel megkötendő
bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése esetén – a Vízközmű Kft-vel fennálló
víziközmű-szolgáltatási szerződését 2014. december 31. napján közös megegyezéssel
megszünteti, ennek hiányában 2014. december 31. napján felmondja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés
aláírására.
Határidő: az új bérleti-üzemeltetési szerződés megkötését követően
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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A polgármester szavazásra tette fel a vagyonértékelésről szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
83/2013.(V.23.) ÖH.
Vagyonértékelés elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Buzder Lantos István (székhelye: 6640
Csongrád, Rózsa u. 6. III/9.) vagyonértékelő által készített Szank község víziközmű
rendszeréről és a szennyvízrendszeréről szóló vagyonértékeléseket, valamint Kócsóné Kürti
Mária (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1. nyilvántartási száma: 002838)
könyvvizsgáló által készített független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
A polgármester szavazásra tette fel a bérleti-üzemeltetési szerződésről szóló határozattervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
84/2013.(V.23.) ÖH.
Alföldvíz Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. új víziközmű
szolgáltatóval bérleti-üzemeltetési szerződést köt. A bérleti-üzemeltetési szerződést és
annak mellékleteit az előterjesztés szerinti tartalommal, az alábbi módosítással fogadja el:
8.12.
2. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló víztornyon hirdetési felület, illetve antennák
elhelyezése esetén a Víziközmű-szolgáltató vagyonhasznosítási jutalékot fizet az
Ellátásért Felelősnek az általa víztornyon reklámfelület, illetve antenna elhelyezésre
irányuló bérleti jogviszonnyal összefüggően kiszámlázott bérleti díj 80 %-ának megfelelő
összegben.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/2012.(VI.29.) rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Az előterjesztésben leírta, hogy a Törvényességi Főosztály célellenőrzés keretében
áttekintette az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendeletet. Megállapították, hogy az önkormányzati rendeletünk nem felel
meg a törvényi előírásoknak, ezért szükséges a rendelet módosítása. Két módosításról van
szó, a 4. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdés e) pontjainak hatályon kívül helyezését
javasolták. A 4. § (1) bekezdése törvényi előírásokat tartalmaz, ezért helyi rendeletben nem
lehet megismételni. Az 5. § (1) bekezdése a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat
sorolja fel. A játszó és pihenő park – függetlenül a funkciójától – forgalomképtelen
vagyontárgy, ezért az (1) bekezdésből törölni kell. Írásban jelentenünk kell a Törvényességi
Főosztálynak, hogy a rendelet-módosítás megtörtént, a törvénysértést megszüntette a
képviselő-testület.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
rendeletet alkották:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(…….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/2012.(VI.29.) rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107-109. §okban foglaltakra az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/2012.(VI.29.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a R. 4. § (1) bekezdése.
2. § Hatályát veszti a R. 5. § (1) bekezdés e) pontja.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
NAPIREND
3. Előterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
2013. január 1-jétől az önkormányzatnak nincs ár megállapítási hatásköre, ezért a rendelet 1.
számú mellékletének hatályon kívül helyezését javasolta. A rendelet 1. sz. melléklete a
hulladékszállítási díjtételeket tartalmazza.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
rendeletet alkották:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(…….) önkormányzati rendelete
az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
22/2008.(X.01.) rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az ingatlantulajdonosoknál
keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 22/208.(X.01.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a
következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a R. 1. számú melléklete.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései 2013. január 1jétől érvényesek.
NAPIREND
4. Előterjesztés a volt szeméttelep területének rendezéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozatok a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A volt szeméttelep hátsó részén a szomszéd területre ráépítették a rekultivált tárolót, ezáltal a
tulajdonos nem tudja használni. Annak érdekében, hogy a terület rendeződjön, javasolta az
ingatlanrész megvásárlását. A szeméttelep mellett van egy út, amelyet használnak, de ez
magánút, szükséges az út önkormányzati tulajdonba vétele. A területek tulajdonosaival
egyeztettünk, és a határozat-tervezetek szerinti árba beleegyeztek. Kérte a határozattervezetek elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozattervezeteket.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
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85/2013.(V.23.) ÖH.
Út és erdő ingatlan vásárlásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Gizella Szank, Halasi u. 8.,
László Dezső Péterné Szank, Petőfi u. 98., Somogyi Lajos Szank, Arany J. u. 36. és
Balogh Antal Szank, Vörösmarty u. 25. szám alatti lakosok tulajdonát képező szanki
0117/38 hrsz-ú ingatlanból 5005 m2 területű út és erdő művelési ágú ingatlanrészt 40,Ft/m2 áron, összesen: 200.200,- Ft, azaz Kettőszázezer-kétszáz forint vételáron
megvásárolja.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy Szank Községi
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a működési többletbevételek terhére kerüljön
előirányzat megtervezésre a 200.200,- Ft vételár megfizetésére.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
86/2013.(V.23.) ÖH.
Legelő ingatlan vásárlásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szántháné László Erzsébet Szeged,
Ipoly sor 13/B és Fülöp János Róbertné Kiskunhalas, Tábor u. 15. szám alatti lakosok
tulajdonát képező szanki 0117/21 hrsz-ú 158 m2 legelő művelési ágú ingatlant 40,- Ft/m2
áron, összesen: 6320,- Ft, azaz Hatezer-háromszázhúsz forint vételáron megvásárolja.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy Szank Községi
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a működési többletbevételek terhére kerüljön
előirányzat megtervezésre a 6.320,- Ft vételár megfizetésére.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
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NAPIREND
5. Előterjesztés a parkerdő területén lévő villanyóra díjfizetéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A lődombnál található park erdőben van egy villanyóra, amely Tóth István tulajdona. Az
elmúlt években erről használt áramot a kutyás klub is, valamint a térfigyelő kamerarendszer
is. Javasolta, hogy a mérőóra számlafizetője az önkormányzat legyen. Tóth István további
áramhasználatát továbbszámlázzuk felé. Erről megállapodást kötünk. Javasolta a határozattervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
87/2013.(V.23.) ÖH.
Villamos-energia szolgáltatás díjfizetése
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szanki 021/42 hrsz-ú parkerdő területen lévő villanyóra
Tóth István Szank, Béke u. 55. szám alatti lakos tulajdona. A villanyóráról fogyasztó Tóth
István és az önkormányzat is. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fogyasztási
helyre vonatkozó áramszámlát 2013. április 18. napjától Szank Községi Önkormányzat
fogja megfizetni.
2. A képviselő-testület elrendeli, hogy Tóth István és az önkormányzat közötti
megállapodásban az energia fogyasztás nyilvántartása, és a fogyasztás megfizetése
kerüljön leszabályozásra.
3. A képviselő-testület elrendeli, hogy Szank Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében a működési többletbevételek terhére kerüljön előirányzat megtervezésre
az áramfogyasztás kiegyenlítésére.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester

NAPIREND
6. Előterjesztés Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Lehetőség van pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alaphoz a Méz- és Meggyfesztivál
támogatására. A rendezvény bruttó összköltsége 5 millió forint, az elnyerhető támogatás 3,5
millió. A pályázathoz 30 % önrészt kell biztosítani, amelyből 10 %-ot (500 e Ft) a 2013. évi
költségvetésben biztosítunk, 20 %-ot (1 millió forint) pedig a rendezvény bevételéből
fedezünk. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
88/2013.(V.23.) ÖH.
Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Alap Turisztikai Fesztiválok
Ideiglenes Kollégiuma pályázati kiírás 7707. altéma keretében, az V. Szanki Méz- és
Meggyfesztivál megrendezésének támogatására.
2.) A pályázat keretében megvalósuló rendezvény bruttó összköltsége 5.012.400 Ft, amelyből
az elnyerhető támogatás összege 3.508.680 Ft, az önkormányzati sajáterő összege
1.503.720 Ft.
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázathoz szükséges
10 %-os önrészt, 501.240 Ft összeget Szank Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében az önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenység feladat dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja.
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a rendezvény
költségvetésének 20 %-át, 1.002.480 forintot a rendezvény bevételéből biztosítja.
5.) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületet a folyamatban lévő ügyekről:
- Elősegítjük vállalkozó letelepedését, aki a tervek szerint üvegházakban akvapóniás
termelést valósítana meg. Munkahelyteremtés szempontjából is nagy lehetőséget lát
ebben.
- A Kihívás Napján községünk a kategóriájában első helyet ért el.
- Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
elfogadta a MOL Nyrt. által benyújtott dokumentációt a rekultiváció végrehajtásáról.
- A Rákóczi utcában folyik a virágosítás.
- A gyakorlókertbe bevezettük a vizet és a szennyvízcsatorna bekötése megtörtént.
(Korábban a temetőből volt a víz átvezetve, ez a vízvezeték le lett vágva.) A bejáró
utat járhatóvá tettük. Az önkormányzat részére fedett raktárat építünk, amelyet
riasztóval védünk.
- A piactéri árusító asztalok, padok felújítása folyamatban van.
- Az iskola előtti park felújítását is elkezdtük.
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Az Izsáki úton az ott lakók közreműködésével az utat helyre tesszük, járdát alakítunk
ki.

Tóth Mátyás képviselő
Elmondta, hogy a Móra Ferenc utca végében a Dong-éri csatornán lévő fahíd rossz állapotban
van.
Mucsi László képviselő
Több gyaloghíd is van a csatornán, a szerkezetük fémből van, a víz fölött a deszkák
elkorhadnak, balesetveszélyessé válnak.
Patkós Zsolt polgármester
Megnézzük.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítő

Tóth Mátyás
jkv. hitelesítő
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