PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Porpác. Kossuth Lajos u. 1.
MEGHIVÓ

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 25 -én (kedden) 16:30
órai kezdettel a Porpáci Hivatalban ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIREND

1. Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
gazdá]kodásáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
2. A képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
3. Pályázat benyújtása önkormányzati
támogatására.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések

4. 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
5. Településrendezési eszközök módosítása- véleményezési szakasz lezárása
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
6. Egységes szerkezetű Viziközmű üzemeltetési szerződés jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
7. A Szent Miklós Plébánia és a Porpáci Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
8. Egyebek
Napirend után kérdések, bejelentések.
Porpác, 2017. április 21.

/: Tóth Teodóra :/ s.k.
polgármester

Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április
25-én
(kedden) 16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott nyilvános üléséről.
lelen vannak: Tóth Teodára polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Bódi Ildikó,
Schimmerné Schweiger Katalin,
Virág Eszter képviselők, Összesen: 5 fő.
Tanácskozási Joggal Jelen Van:
Sütő Károly aljegyző,
Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető.
felen van továbbá:
dr. Horváth Katalin jegyzőkÖnyvvezető.
Tóth Teodóra polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteke
t.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott 5 fő települ
ési
képviselő közül mindenki Jelen van. Az ülést megnyitja.
Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirendtől eltérően az alábbiak szerint
Javasolja megállapítani: Az Egyebek napirendi pontnál A./ napirendi pontkén
kerüljön
megtárgyalásra a „Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések.” című, helyszínen
kiosztott előterjesztés, továbbá B./ napirendi pontként kerüljön megtárgyalás
ra a
„Porpác GPON optikai hálózat tuLajdonosi és kezelői hozzájárulás.” című, helyszínen
kiosztott előterjesztés. Mindkét előterjesztés előadója a polgármester legyen.
A képviselő-testület az űlés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND
1. Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi kőltségvetési
gazdálkodásáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
2. A képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

3. Pályázat benyújtása önkormányzati
támogatására.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések

4. 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
5. Településrendezési eszközök módosítása- véleményezési szakasz lezárása
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
6. Egységes szerkezetű Viziközmű üzemeltetési szerződés jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
7. A Szent Miklós Plébánia és a Porpáci Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
8. Egyebek:
A./ Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések.
Előadó: Tóth Teodóra
B./ Porpác GPON optikai hálózat tulajdonosi és kezelői hozzájárulás.
Előadó: Tóth Teodóra
Napirend után kérdések, bejelentések.
1., Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: Röviden ismerteti az önkormányzat 2016. évi költségvetési
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet és felkéri Halászné Udvardi
Sarolta gazdasági vezetőt hogy tájékoztassa részletesen a képviselő-testü’et tagjait.
Halászné Udvardi Sarolta: Beszámol a 2016-os költségvetési gazdálkodás főbb
részleteirő], ismerteti a bevételek és a kiadások összegeinek alakulását Főbb
vonalakban a megvalósult fejlesztésekről ad tájékoztatást és összegzésül elmondja, hogy
az önkormányzat az egész évi gazdálkodás során a takarékosságot és az ésszerűséget
tartotta szem előtt A célkitűzésekben szereplő feladatok ellátása, úgy, mint a
működőképesség folyamatos fenntartása megvalósult
Szalainé Potyi Anita alpolgármester: Tájékoztatást kér arról, hogy 2015., valamint 2016.
évek között van-e jelentős különbség a fűnyírók, fűkaszák üzemanyag felhasználásban.
Halászné Udvardi Sarolta Razdasági vezető: Mivel a költségvetésben ez nincs részletezve,
illetve a 2015. évre vonatkozó összegeket csak a hivatalban tudja megnézni, ezért a
felmerült kérdésre a következő képviselő-testületi ülésre kiküldött ismertetőben tudja
tájékoztatni a képviselő- testületet.
Tóth Teodóra polgármester: További kérdés, hozzászólás hiányában a rendelettervezetet szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja
:
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletet
képezi.)
2./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: Az önkormányzati képviselők tisztele
tdíjának
megállapításáról szóló 11/2014. (Xl.14.) önkormányzati rendelet módos
ítását nem
javasolja. Tájékoztatja a képviselő-testületet a közös hivatalhoz tartozó
települések
tiszte]etdíjairól.
Sütő Károly aljegvző: Tájékoztatja a képviselő- testületet a hatályos és
korábbi
jogszabályi rendelkezésekről, azoknak a különböző településeken kialakult rendkí
vül
nagy különbségeket eredményező következményeiről.
Virág Eszter képviselő: A rendelet felülvizsgálatát ő kezdeményezte, nem kifejez
etten a
képviselői tiszteletdíjak megemelésének szándékával. Nem anyagi okokb
ól lett
képviselő.
Tóth Teodóra polEármester: További kérdés, hozzászólás hiányában
a javaslatot
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag elutasítja az őnkormányzati rendelet módosítását.
3./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra pol%ármester: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz
tések
támogatására a tavalyi évhez hasonlóan a Kossuth utca Dózsa György utcáig tartó
egy
szakaszának útburkolat felújítását Javasolja.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslatot szavazásra bocsátja.
Kérdés, hozzászólás hiányában a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

8/2017. (IV. 25. Számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igénylésére az alábbi
pályázati célra.
Kossuth utca 34. számtól a Dózsa Gy. utca csatlakozásig történő burkolatfelújítása
(Porpác 87/5 hrsz.)
A képviselő-testület a tervezett beruházás költségét bruttó 6.703.004 Ft összeggel
jóváhagyja. Az önkormányzat a pályázat útján 5.397.553 Ft vissza nem térintendő

támogatást igényel. A saját forrás összegét 1.005.451 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében biztosítja.
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására és minden további jognyilatkozat megtételére, a
szükséges dokumentumok aláírására.
A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén a felújítási kiadások előirányzatát a
tervezett beruházás összegével megemeli, melynek forrásául a felhalmozási célú
támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát valamint a saját forrás
vonatkozásában az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
4.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polEármester: Ismerteti a belső ellenőrzés főbb szempontjait,
észrevételeit, továbbá, hogy a belső ellenőr a 2016. évben milyen vizsgálatot végzett,
annak milyen eredménye lett.
Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
9/2017. (lv. 25.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámoló tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
5.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a
véleményezési szakasz lezárását megállapító határozati javaslat jóváhagyását javasolja
a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
10/2017. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes telepüLésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)

Korm. rendelet 39.
(2] bekezdése alapján a 3/2017. (11.14.) képviselő-testületi
határozatával kezdeményezett településfejlesztési döntéshez beérkezett véleményekkel
kapcsolatosan:
1. Megállapítja, hogy a településfejlesztési döntéseket az egyes államigazgatási
szervek véleményezték, a partnerségi egyeztetés megtőrtént.
2. Egyetért a Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze azon észrevételével,
hogy a falusias lakóterűlet és a gazdasági övezet határán az övezetek
elválasztását „zöldterület” biztosítsa, azonban a javasolt szabályozási terv már
tartalmaz védő és látványbeli védelmet is biztosító fasor telepítési kőtelmet a
falusias lakó és gazdasági terület határa mentén, melyet az elérendő cél
figyelembe vételével az önkormányzat elégségesnek tart az építési övezetek
elválasztására. Mindez a jelmagyarázatban és az alátámasztó munkarész 5.
fejezetében is feltűntetésre, hivatkozásra került. Az észrevétel 2. és 3. bekezdése
nem rendezési tervi eljárásra vonatkozik, így intézkedést Jelen eljárásban nem
igényel.
3. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által tett pontosító jellegű észrevételt a
tervezetben átvezetésre javasolja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezés lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
6./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: 2013. évben a közös, Porpác és .Bögöt község
Önkormányzatát érintő ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer tekintetében
a két település önkormányzatával külön-külön, önálló okiratokba foglalva jött létre a
VasiVíz Zrt.-vel szerződés. Javasolja az egybefoglalt bérleti-üzemeltetési szerződés
jóváhagyását, egyben kéri a képviselő-testület felhatalmazását a szerződés aláírására.
Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
11/2017. (IV. 25.) Számú kéDviselő-testületi határozat

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátással
kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésére 13/2013. (lV.9j számú
határozata alapján 2013. május 6. napján a VASIVÍZ ZRL-vel megkötött MEKH által
jóváhagyott záradékolt bérleti üzemeltetési szerződésének a 2011. évi CCIX törvény
5/H. (1) bekezdése szerinti egybefoglalását megtárgyalta, és azt elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Jelen határozat mellékletét képező,
egybefoglalt bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Teodóra polgármester
7./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polEármester: A Porpáci Plébánia megkeresése, alapján a katolikus
plébánia felújításához 300.000,- Ft működési támogatás jóváhagyását javasolja a
képviselő-testületnek. A plébánia szerint a templom felújítási költségeihez nem járult
hozza az önkormányzat, ezért ezzel az összeggel elvi szinten tartozik az önkormányzat
Az önkéntes tűzoltó egyesületre pályázatoknál van szüksége az önkormányzatnak, hisz a
civil szervezetek más, kedvezőbb feltételekkel tudnak a pályázatokon indulni. Javasolja
ezért az egyesület részére 100.000,- Ft működési támogatás megállapítását
A költségvetésben nincs forrás biztosítva erre, ezért a 2016. évi a maradvány terhére
tudják felajánlani az összeget
Schimmerné Schweíger Katalin képviselő: A plébánia részére nyújtott működést
támogatásért cserébe lehetne kérni, hogy a közeljövőben a ravatalozó felújításával is
foglalkozzanak.
Tóth Teodóra polEármester: További kérdés, hozzászólás hiányában a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

12/2017. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Miklós Plébániát a porpáci
Mária Szeplőtelen Szíve Katolikus Templom működésének fenntartása céljából 300.000,Ft működési támogatásban részesíti a 2017. évben, melynek fedezete az önkormányzat
2016. évi költségvetés maradványa. A támogatás kifizetésére
2018. február 15-ig
történő elszámolási kötelezettség mellett támogatási szerződés megkötését követően
kerülhet sor. A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására, valamint felkéri a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
címzetes főjegyzőjét, hogy az ősszeg Porpác Község Önkormányzata költségvetési
rendeletének következő módosításakor kerüljön beépítésre az önkormányzat
költségvetési rendeletébe.
—

—

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2017. (IV. 253 számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Porpáci Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet (9612 Porpác, Kossuth utca 1.) 100.000,- Ft működési támogatásban
részesíti 2017. évben, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetés

maradványa. A támogatás kifizetésére
2018. február 15-ig történő elszámolási
kötelezettség mellett
támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor. A
képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására, valamint felkéri a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzőjét,
hogy az összeg Porpác Község Önkormányzata költségvetési rendeletének következő
módositásakor kerüljön beépítésre az önkormányzat költségvetési rendeletébe.
—

—

Határidő: azonnal
Felelős; Tóth Teodóra polgármester
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
EGYEBEK:
Tóth
A./
Teodóra
polgármester:
Jogszabályváltozás
hulladékgazdálkodás kérdésének megvitatása.

miatt

szükséges

a

Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
14/2017. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete Porpác község Önkormányzata és a
Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft) 2016. december 6. napján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat ellátására
egyszerű beszerzés alapján megkötött- közszolgáltatási szerződést hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 37. (la) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy az NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Kft. 2016. szeptember
28. napján kiállított megfelelőségi véleményt 2017. április 3. napjával, 9351-3/2017.
számú döntésével azonnali hatállyal visszavonta
2017. április 30. napjával a
hulladékgazdátkodási közszotgáltatási szerződést feLmondja. A felmondási idő 1 hónap) a
felmondási idő 2017. május 31. napjával telik le, vagyis a közszolgáltatási szerződés
2017. május 31. napjával szűnik meg.
A felmondási idő leteltéig a Kft a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást köteles
változatlanul ellátni. Az ez alatt az idő alatt teljesített közszolgáltatásért a közszolgáltató
szolgáltatási díjra is jogosult
—

—

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza;
15/2017. (IV. 25.1 számú kénviselő-testületi határozat
Porpác község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. (1)
bekezdésében foglalt, önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
vonatkozó kötelezettségének teljesítése és a leendő hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztása érdekében minden szükséges intézkedést megtegyen, tárgyalásokat
folytasson, a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31.)

ajánlatot kérjen, Illetve a közszolgáltató kiválasztásának előkészítése érdekében minden
további írásos, vagy szóbeli jognyilatkozatot megtegyen azzal, hogy az Új közszolgáltató
kiválasztásáról a Képviselő-testület várhatóan a 2017. májusi rendes ülésén dönt.
—

—

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
16/2017. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Porpác község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert hogy
Porpác község Önkormányzata képviseletében a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz a hulladékgazdálkodási feladatok
elősegítése céljából történő csatlakozásról szándéknyilatkozatot tegyen, illetve a
csatlakozás előkészítése érdekében minden további írásos, vagy szóbeli jognyilatkozatot
megtegyen azzal, hogy a csatlakozásról a Képviselő-testület várhatóan a 2017. májusi
rendes ülésén dönt
—

—

Határidő: csatlakozási szándék megküldésére azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
8.7 Tóth Teodóra polgármester: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kér a Porpác
Kőzség Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanokat érintő „PORPÁC GPON optikai
hálózat” kiépítéséhez.
Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
17/2017. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Porpác Kőzség Önkormányzata Képviselő-testülete a „PORPÁC GPON optikai hálózat”
kiépítéséhez a határozat 1. mellékletében felsorolt Porpác Község Önkormányzata
tulajdonát képező ingatlanok vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulást, továbbá a
határozat 2. mellékletében felsorolt, Porpác Község Önkormányzata tulajdonát képező
ingatlanok vonatkozásában közútkezelői hozzájárulást ad a következő előírások
betartása mellett;
a tulajdonosi illetve közútkezelői hozzájárulás megadása nem mentesít a »PORPÁC
GPON optikai hálózat” kivitelezéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek,
hozzájárulások ideértve az ideiglenes forgalomszabályozási terv előzetes jóváhagyását
is megszerzése alól.
amennyiben a kivitelezéshez kapcsolódóan önkormányzati tulajdonú ingatlanon bontási
munka válik szükségessé, a bontási munka megkezdése előtt Porpác Község
Önkormányzatától a közterület-bontási engedélyt be kell szerezni.
-

-

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester

C./ Tóth Teodóra polgármester:
Bódi Mária lakos tájékoztatást kér arról, hogy a kérelmezőnek mennyit kellene fizetnie.,
hogy csatlakozhasson a gázvezetékhez.
Felmerült a kérdés, hogy a telekhatár nem jó helyen húzódik, Ugyanis a járda a
kérelmező területére lett építve.
A kérelmező sötétnek találja az utcát, műszakilag kivitelezhető-e, hogy még egy
villanyoszlop kerüljön az utcába?
A mezőgazdasági gépek rendszeresen felhordják a sarat az útra, Jelentős koszt hagyva
maguk után.
Tóth Teodóra polgármester: Kéri, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Iroda a következő
képviselő-testületi ülésre készítse elő a kérelmet

D./ Tóth Teodóra űolgármester: Polgár József hagyatékátadó ügyében kérdezi, hogy a
közjegyzőtől érkezett-e már bármilyen, a hagyatéki eljárást lezáró okirat
Sütő Károly aljegvző: Az anyakönyvvezetőtől kell tájékoztatást kérni az üggyel
kapcsolatban.
E./ Tóth Teodóra polgármester: Bögöt község jelezte, hogy a jövőben szeretnék a
csényei óvodából hozni az ebédeket az érintetteknek, így Porpácnak is el kell döntenie,
hogy maradnak-e az eddig bevált Elamen-nél Sárváron, vagy csatlakoznak- Bögöthöz.
Sütő Károly aljegvző: Vargáné Horváth Krisztinától kell tájékoztatást kérni a jelenleg
fennálló szerződéssel kapcsolatban.
F./ Tóth Teodóra polgármester: Porpáci kocsma épületének megvásárlására tesz
javaslatot.
Kollektív vita.
Tóth Teodóra polgármester: Egyhangúlag elutasítják az épület megvásárlását.
További kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Tóth Teodóra polgármester: Megköszöni a részvételt, a képviselő-testületi ülést bezárja.
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