PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Porpác. Kossuth Lajos u. 1.
MEGHÍVÓ
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 12-én 16.30 órai
kezdetei a Porpáci Hivatalban ülést tart amelyre meghívom.
NAPIREND

1./

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2.!

Porpác Község Önkormányzata 2020-2022. évi középtávú tervének jóváhagyása.
Előadó: Tóh Teodóra polgármester

3.!

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

4.1

Porpác Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

5.!

Beszámoló ajegyző 2018. évi adóztatási tevékenységéről.
Előadó: Sütő Károly aljegyző

6.1

Porpáe Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv megállapítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

7.1

Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

8.1

Tájékoztatás a Porpác 0112 hrsz-ú külterületi út kitisztításának és karbantartásának
lehetőségeiről.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

9.!

Porpác 123/2 hrsz-ú ingatlanon (rét) fennálló mezőgazdasági haszonbérleti szerződés
meghosszabbításának elbírálása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

10.! Tájékoztatás Porpác község területén található elhanyagolt ingatlanokkai kapcsolatos
intézkedési lehetőségekről.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
11.1 Tájékoztatás a „Magyar Falu program” pályázatról.
Eiőadó: Tóth Teodóra polgármester

12J Egyebek

:.

Porpác, 2019. február 8.
/:Tóth Tedóra:/
polgárms[etí ?A
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Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
JEGYZŐKÖNYV
KészüLt: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 12-én (kedden)
16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Tóth Teodóra polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Bódi Ildikó,
Schimmemé Schweiger Katalin,
Süle Emőné képviselők, Összesen 5 fő.
Tanácskozási joal jelen vau:
Sütő Károly aljegyző.
Jelen van továbbá:
Fider-Lok Ildikó jegyzökönyvvezető.
Tóth Teodóra polEármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. tekintve, hogy a megválasztott 5 fő települési
képviselő közül 5 jelen van. Az ülést megnyitja.
A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND
1.1

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2.1

Porpác Község Önkormányzata 2020-2022. évi középtávú tervének jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

31

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

4.1

Porpác Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

5.1

Beszámoló ajegyző 2018. évi adóztatási tevékenységéről.
Előadó: Sütő Károly aljegyző

6.!

Porpác Község Önkormányzata
megállapítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

7.!

Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2019.

évi

belső

ellenőrzési

munkatervének

8.1

Tájékoztatás a Porpác 0112 hrsz-ú külterületi út kitisztításának és karbantartásának
lehetőségeiről.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

9.!

Porpác 123/2 hrsz-ú ingatlanon (rét) fennálló mezőgazdasági haszonbérleti szerződés
meghosszabbításának elbírálása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

1O./ Tájékoztatás Porpác község területén található elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos
intézkedési lehetőségekről.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
11.! Tájékoztatás a „Magyar Falu program” pályázatról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
12.! Egyebek
1.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra yolármester: A korábbi év képviselő-testületi döntéseinek és a kapott
támogatásoknak a lekövetése.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati rendelet
tervezetet szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (11.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
212018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)
2.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Halászné Udvardi Sarolta %azdasá%i vezető: Törvényi előírás, hogy a tárgyévet követő 3 évre
vonatkozóan be kell mutatni, hogy mennyi bevétele és fizetési kötelezettsége van az
önkormányzatnak. Ez a hitelfelvétel szempontjából szükséges. A középtávú tervet a
költségvetés elfogáda előtt szükséges elfogadni.
Tóth Teodóra polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással
határozatot hozza:
1!2019.(I.12.) számú képviselő-testületi határozat
-

—

az alábbi

Poprúc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 I. évi
CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek és
fizetési kötelezettségeinek 2020-2022. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Tóth Teodóra polgármester

31 Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Halászné Udvasdi Sarolta azdasági vezető: A 2019. évi költségvetés tervezett főösszege
96.911.258,- Ft, ebből 76.926.288,- Ft a „Porpác, Bögöt és Vép települések ivóvízminőség
javítása” pályázathoz kapcsolódó bevétel (támogatás).
Az adók a 2018. évi előirányzatnak megfelelően kerültek betervezésre. A befolyt adók a
tavalyi évben is meghaladták 200.000,- Ft-al a tervezettet. Remélik, hogy az idén is befolyik
ez a többlet, hogy segítse a költségvetést.
Bevételi oldalon egy kis maradvány is beten’ezésre kerüli. Az összes pénzmaradvány
17.155.000,- Ft, a szabad maradvány összege 15.500.000,- Ft.
Kiadási oldalon a működési feladatok ellátásához 34.087.096,- Ft szükséges, ide tartozik a
falugondnoki szolgálat működtetése, ahol személyi jellegű kiadások szerepelnek.
A 2018-ban megvásárolt ingatlan felújítási kiadásaira (teiwezésre) 1.270.000,- Ft került
betervezésre.
A segélyekre 1.485.000,- Ft került betervezésre. A tervezet elégséges forrást biztosít a
rászorulók jogszabályokban meghatározott ellátási jogcímére, de rendelkezésre áll elöirányzat
az időskorúak támogatására, tankönyvtámogatásra, újszülöttek támogatására, lakásszerzési
támogatásokra valamint év végén egyszeri juttatúsként gyermekek és időskorúak részére
adható támogatásra.
Tóth Teodóra polgármester; Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az
önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (11.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzökönyv 2. számú mel]ékletét képezi.)
41 Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: A közbeszerzés üzemanyag beszerzés (falubusz) tekintetében
érinti Porpácot.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással
határozatot hozza:
2/2019.(I.12.) számú képviselő-testületi határozat
-

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete Porpác Község Önkormányzata 2019. évi
Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
3

5J Napirendi pont: Előadó: Sütő Károly aljegyző
Sütő Károly aljegyző: Az előterjesztés tartalmazza a pontos számokat. A lényeg, hogy
Porpácon hátralékos adózó nincs.
Tóth TeDdóra polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással
határozatot hozza:
3/2019.(I.12.) Számú képviselő-testületi határozat
-

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a jegyző a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. * (3)
bekezdés g) pontja alapján eleget tett a beszámolási kötelezeuségének és a Jegyző
beszámolóját a 2018. évi adóztatási tevékenységéről
mint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. * (3) bekezdés 1) pontja szerinti
beszámolóként is elfogadja.
—

—

6.1 Napirendi pont: Előadó; Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: A belső ellenőrzési tevékenységet 1 fő látja el a Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatalnál.
Sütő Károly alje2yző: A korábbi belső ellenőr munkaviszonya a Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatalnál 2018. augusztus 5-én megszűnt, júliusban már nem dolgozott,
szabadságon volt. Az új belső ellenőr dr. Tamé Béry Orsolya nemrég, ez év január 15-én állt
munkába. Legsürgősebb feladatának a 2019. évi belső ellenőri munkatervek elkészítését
kapta.
Tóth Teodóra polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással
határozatot hozza:
4/2019.(I.12.) számú képviselő-testületi határozat
-

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete Porpác Község Önkormányzatának 2019.
évi belső ellenőrzési tervét az elöterjesztés szerinti tartalommal állapítja meg.
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
Határidő: azonnal
71 Napirendi pont: ELőadó: Tóth Teodóra poLgármester
Tóth Teodóra polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
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A képviselő-testület egyhangúlag S igen, O nem szavazattal és O tartózkodással
határozatot hozza:
5/2019SL12.) számú képviselő-testületi határozat
-

—

az alábbi

Porpáe Község Önkormányzata Képviselő—testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50.* (8) bekezdésében foglak feladat-és hatáskörében eljárva a Vas Megyei
Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala által 2019/2020. tanévre vonatkozóan
megküldött sárvári tankerület a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolára vonatkozó
iskolakörzeti beosztásával egyetért az alábbiak szerint:
Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola (9600 Sárvár, Gyöngyös u. 2-4.)
Beiskolázási körzete: Abádi B. sétány, Ady E. u., Alsógyep u., Arad u., Attila u., Bajti utca,
Balassi B. u., Bartók B. u., Batthyány L. ii., Bem J. u., Berek utca, Berzsenyi D. u.,
Cukorgyári u., Csokonai V. M. u., Damjanich J. u., Deák F. u., Dévaj B. M. u., Diófa u.,
Fekete-híd u., Felső-Sótonyi üt, Gárdonyi G. u., Gyöngyös u., Hunyadi J. u., Ikervári u.,
Ipartelep u., Kabos L. u., Katona J. u., Kemény I. u., Kisfaludy S. u., fUss J. altábornagy u.,
Kodály Z. u., Komárom u., Kossuth tér, Kútszerhegyi u., Madách L w, Mátyás király u.,
Medgyessy E. u., Mező u., Móricz Zs. u., Orgona u., Ostffyasszonyfai út, Ovár u., Olbői u.,
Pap köz, Péntekfalui u., Petőű S. u., Posta tér, Rába köz, Rábasömjéni u., Rákóczi F. u.,
Rózsa köz, Sársziget u,, Selyemgyár u., Soproni u., Sótonyi u., Sport u.. Sylvester J. u.,
Szatmár u., Szegedi K. G. u., Szent I. herceg u., Szombathelyi u., Temető u., Tilosalja u.,
Tölgyfa u., Tüskési utca, Ujmajor utca, Uzsoki u., Ujsziget u., Vágóhíd u., Vásár tér,
Vitnyédi u., Vörösmarty M. u., Zrínyi M. u., Bögöt, Porpác.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester

Xí Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Süle Ernőné képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, figyelemmel arra, hogy az egyik
ajánlatot a fia, Süle Ernő adta.
A képviselő-testület tudomásul veszi a bejelentést.
Tóth Teodóra polgármester:
Az előző képviselő-testületi ülésen már (elmerült a probléma a jelezett út és árkok
kitisztításával kapcsolatban. Az utat pontosan nem tudják, hogy hol van akkora a bozót, ezért
mindenképpen ki kell méretni, mielőtt valaki nekiáll a kitisztításának.
Két ajánlat érkezett. Süle Ernő 4 hét alatt vállalja az üt, illetve az árkok kitisztítúsát a faanyag
ellenében, ő vállalja a tuskózást is. Liszta János 1 hét alatt vállalja az út, illetve az árkok
kitisztítását, cserébe a faanyagért, de nem vállalja a tuskózást. Ebben az esetben egy másik
vállalkozót is szükséges lenne bevonni a wskózás miatt, aki elég szép összeget kér érte.
Sütő Károly aljegyző: A tavalyi utolsó ülésen már volt a képviselő-testület elött az ügy,
azonban akkor csak egy tájékoztatás volt, mivel az üt sem volt beazonosílható. A beérkezett
két ajánlat között a tuskózás a leglényegesebb különbség.
Tóth Teodóra polgármester: Véleménye szerint nincs értelme tuskózás nélkül a kitisztításnak,
mivel jövőre vissza is nőne a bozót.
Szalainé Potyi Anita alpolgármester: A lényeg az lenne, hogy a gazdák meg tudják közelíteni
a földjeiket, ehhez pedig el kell távolítani a tuskókat is.
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Sütő Károly aljegvző: A decemberi ülésen volt egy olyan kérés is, hogy minél előbb szülessen
döntés az ügyben, hogy még a tavasz előtt el lehessen kezdeni a munkálatokat.
Szatainé Potvi Anita alpolármester: Megnézte a szóban forgó utat, illetve árkokat. Az első
árokban talán 5 fa található, a tőbbi mind bokor. Az út elején van pár darab fa, a 3. közben
nagyobb mennyiségű fa van, de bokrokkal körülvéve. Szóval, aki elvállalja, hogy kitisztítja,
az dolgozhat vele bőven. Süle Ernőnek érdeke, hogy az utat olyan állapotba hozza, hogy a
földjeit meg tudja közelíteni. Az ő ajánlatát támogatja.
Tóth Teodóra polármester: Nem kérdés, hogy Süle Ernő ajánlata az előnyösebb. Igaz ő 4 hét
alatt vállalja a kitisztítást, de neki is érdeke, hogy minél előbb végezzen.
Mivel a képviselök részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
Süle Emőné személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen, 0 nem szavazattal és O tartózkodással
határozatot hozza:
6/2019.(I.12.) Számú képviselő-testületi határozat
-

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízást ad Süle Ernő (lakcím; 9612
Porpác Dózsa Gy. u. 33., továbbiakban: kérelmező) részére a 0112 hrsz-ú út, és a 0114,
0116 hrsz-ú árkok kitisztítására a következő előírások betartása mellett:
Az út területén felnőtt fás bokros növényzet eltávolítúsárál és a keletkező hulladék
elszállításáról kérelmező saját költségén gondoskodik.
A 0112 hrsz-ú utat mezőgazdasági gépek számára járhatóvá teszi, tuskókat eltávolítja.
A munkálatok megkezdése előtt a területeket földmérővel ki kell tűzetni. Az
ingatlanok területének kitűzési költségeit kérelmező viseli. A kitűzés megtörténtéről 5
napon belül tájékoztatni kell Porpác Község Polgármesterét.
A munkálatok elvégzése során a munkavédelmi, balesetvédelmi és egészségvédelmi
előírások betartása és betartatása a kérelmező felelössége, továbbá a munkálatok során
keletkező károkért való felelősség is a kérelmezőt terheli.
A kérelmező a munkálatok elvégzési költségeivel kapcsolatban az önkormányzat felé
semmilyen jogcímen megtérítési igénnyel nem léphet fel.
A munkálatok megkezdéséről, Legalább 5 nappal előtte, tájékoztatni kell Porpác
Község Polgármesterét (9612 Porpác, Kossuth Lajos. utca 1. Tel.:95/ 312 022,
nolgiomac@ grnaWcom).
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy minden további jognyilatkozatot és
intézkedést tegyen meg.

—

—

—

—

—

—

—

9J Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Süle Ernőné képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, figyelemmel arra, hogy Dolgos
Ferenc a bérlő, a veje.
A képviselő-testület tudomásul veszi a bejelentést.
Tóth Teodóra polgármester: A 123/2 ingatlan mezőgazdasági haszonbérleti szerződésének
6

meghosszabbításáról van szó, ez a foci pálya környéki földeket jelenti, amit jelenleg Dolgos
Ferenc bérel. A bérlő szeretné az április 1. napjával lejáró bérleti szerződést
meghosszabbítani. A jogszabály szerint még maximum t7 évre tehet hosszabbítani a bérleti
szerződést. Véleménye szerint mindenképpen bérbe kellene adni a területet, és a 30.000,- Ft
os bérieti díjon sem változtatna.
Szalainé Potyi Anita alpolgármester:
kérdés, hogy hány évre.

Ő

is támogatja a további bérbe adást. Már csak az a

Tóth Teodóra polgármester: 3 vagy 5 év volna reális a további bérbeadásra.
Sütő Károly aliegyző: A bérleti szerzödés tartaimazza, hogy bármelyik fél féléves felmondási
idővel megszüntetheti a bérleti szerződést, mely a gazdasági év végére szólhat, így nincs is
jelentősége, hogy 3 vagy 5 év.
Tóth Teodóra polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot 5 éves bérleti szerződés hosszabbítási idővel szavazásra teszi fel.
-

-

Süle Ernöné személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen, O nem szavazarta és O tartózkodással
határozatot hozza:
7/2019.(I.12.) számú képviselő-testületi határozat
-

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. március 31. napján kelt, a Porpác
belterü]et 123/2 hrsz-ú, rét megnevezésű 30,46 AK értékű, 1 ha 4575 m2 területű ingatlan
9350 m2 területrészre vonatkozó határozott időre 2016. április 1. napjától 2019. április 1.
napjáig szóló mezőgazdasági haszonbérleti szerződést a jelenlegi haszonbérlővel, Dolgos
Ferenc (születési hely, idő: Sárvár, 1960.08.31., anyja neve: Sütő Mária, lakcím: 9612 Porpác,
Dózsa György u. 14., Magyar Agrár-, Elelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai a
tagsági azonosító száma: S961200087190-01) további 5 évre, azaz 2024. április 1. napjáig
meghosszabbítja. azzal, hogy a haszonbérleti díjat továbbra is évi 30.000,- Ft összegben
állapítja meg.
-

—

-

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat
alapján kelt mezőgazdasági haszonbérleti szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: közlésre: azonnal
Tóth Teodóra polgármester
Felelős:

HU Napirendi pont; Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polaármester: A decemberi képviselő-testületi ülésen már beszéltek róla. A
előterjesztés tartalmazza a két lehetőséget. Abban az esetben, ha parlagfűvel borított a terület,
akkor van rá törvényi szabályozás. Abban az esetben pedig, ha nincs szó parlagfüről, a
képviselő-testületnek van lehetősége önkormányzati rendeletet alkotni, amiben kü)önböző
szankciókat állapíthat meg.
itt viszont az a kérdés, hogy hogyan lehetne behajtani a bírságot azoktól az egyénektől,
akiknek nincs anyagi lehetőségük és szándékuk rendbe tenni a területüket.
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Sütő Károly aljeyző: Nagyon kevés településen van iiyen jellegű szabályozás, mivel máshol
is problémásnak tartják a bírság behajtását. Nem kell most döntésre jutni a kérdésben,
gondolkodjanak a testületi tagok, hogy mi lenne a legjobb megoldás.
Tóth Teodóra polEármester: Valamit muszáj kezdeni vele, mert időről időre előjön a
probléma, ez Így nem tud hosszú távon működni.
Szalainé Potyi Anha alpol%ármester: Egyenlőre tegyék félre az ügyet.
Tóth Teodóra pol%ármester: Rendben, csak gondolkodjon el rajta a képviselő-testület. Valami
működőképes megoldást kellene találni.

11./Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polármester: Meghirdették a programot, de egyelőre semmilyen konkrétum
nincsen. Az előterjesztés tartalmazza, hogy várhatóan milyen célokra lehet pályázni.
Sütő Károly aljeEyző: Érdemes rajta gondolkodni, hogy milyen célokat pályázna meg az
önkormányzat, hogy ha hamarosan meghirdetik a konkrét pályázatokat, akkor gyorsan
lehessen lépni.
Tóth Teodóra polgármester: A helyi közösségi terek fejlesztése az egyházak bevonásával ez
lenne a fő csapásirány. A tavalyi évben megvásárolt épület rendbehozatalát szeretnék ebből
megpályáini. A megvásárolt boltépület, közösségi térnek lett bejelentve.
A temetőfejlesztés lenne a második fő cél, ide viszont be kellene vonni az egyházat, mivel az
ő tulajdona. Végül pedig abelterületijárdafelújítás volna még fontos.
Napirend után: Kérdések, bejelentések nem érkeznek.
Tóth Teodóra polármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő-testület
megtárgyalta, megköszöni ajelenlévők munkáját és az ülést 17.40-kor bezárja.

Kmf.
1: Tóth Teo4őa
polgármeer
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