JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 28-án megtartott soron
következő képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak:Boldog István polgármester
Enyedi Ferencné képviselő
Lászlóné Kun Erzsébet képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van,
Vágner Olivér képviselő jelezte, hogy később fog érkezni, Nagy Sándor és Kovács Péter József
képviselők hiányoznak, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Enyedi Ferencné és Keresztes Péter Pál képviselőket javasolja, melyet
a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: a havazások során gond volt egyes lakosok házai előtti hó
eltakarítással. Megkerestek lakosok, hogy egypár helyen nincs eltakarítva a hó. Az idős emberek
nagyon nehezen tudtak ezen a helyeken közlekedni.
Dr. Hajdú László jegyző: írásban felszólításra került a két tulajdonos, ideiglenesen a hivatal
biztosította a hó eltakarítást. A hó eltakarítással kapcsolatban szóró lapot küldtünk ki, ha a
továbbiakban ilyet tapasztalunk büntetésre kerül sor.
Enyedi Ferencné képviselő: a legutóbbi havazásnál a kövesútról nem lett letakarítva a hó és nagyon
nehezen volt járható, miért nem volt letakarítva? A másik kérdésem, hogy a közeljövőben járda
felújításra lesz-e lehetőség, az orvosi rendelőnél balesetveszélyes.
Boldog István polgármester: azért nem került sor a hó letakarítására, mert a traktor nem volt jó és 810 cm-es havat nem is igazán tud letakarítani. Az orvosi rendelőnél megnézzük a járdát, ezt most
nem terveztünk, viszont gondolkodunk rajta a járólap leszedésén, mert az is nagyon csúszik.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a
következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Az előterjesztés véleményezi: a pénzügyi bizottság
2./ Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított
16/2002.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Boldog István polgármester

3./ Előterjesztés a Kétpó Községi Önkormányzat vagyonáról szóló módosított 23/2007.(XI.07.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének
elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
5./ Előterjesztés a kötelező közszolgáltatási feladatok ellátásában változás lehetőségéről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének elfogadására
Lászlóné Kun Erzsébet képviselő, a pénzügyi bizottság elnökhelyettese: a pénzügyi bizottság a
rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Boldog István polgármester röviden ismertette a költségvetési táblázatokat, a számszaki adatokkal
kapcsolatban kérdést tett fel Enyedi Ferencné képviselő, melyre Boldog István polgármester és
Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó megválaszolt.
(Vágner Olivér képviselő megérkezett az ülésre)
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2010. (I.29.) rendelete
Kétpó Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló –
módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságára az Önkormányzatra,
valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre).

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i):
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
b) részben önállóan gazdálkodó Arany János ÁMK
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2010. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
95.303 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
95.303 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:

Megnevezés
- Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- támogatásértékű működési kiadások:
- speciális célú támogatások:

e Ft
83.749 .
40.592
9.634
29.145
4.378
0

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott
címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 4.854 forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata:
4.854 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:
0 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások előirányzata
0 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és
felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános és céltartalék előirányzata 200 ezer forint

III. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.
8. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet
tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 20 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i)nek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6.
számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
I. Általános szabályok
10. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A
képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a
külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok
szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének joga a képviselő-testületet illeti meg.

13. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 71. §
alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. §-ának (1) bekezdésében
foglalt illetményalap 2010. évben 38.650 forint.”
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Boldog István sk.
polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2010. évi tervezett
bevételeiről forrásonként,
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
tervezett működési kiadásairól,
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól,
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához a 2010. évi előirányzat-felhasználási
ütemtervről,
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdéséhez a költségvetési szervek létszámelőirányzatáról,
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2010. évi normatív
hozzájárulásai és kötött felhasználású támogatásairól,
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
pénzeszköz átadásai, támogatások és szociálpolitikai juttatásokról,
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, személyi jellegű kiadásai szakfeladatonként,
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, dologi kiadások szakfeladatonként,

11. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, Arany János ÁMK személyi jellegű és dologi kiadásai szakfeladatonként,
12. számú melléklet az önkormányzat 2009-2010-2011 évre vonatkozó tervadatait tartalmazza.

2./ Napirend
Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított
16/2002.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosítására
Boldog István polgármester: a módosításra a rendelet hatálya miatt kerül sor, az árak nem
változnak.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2010.(I.29.) rendelete
A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított
16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásáról szóló
2000.évi XLIII. Tv. 23.§.-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja a települési hulladékokkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati
rendeletet:
1.§
A rendelet 8.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját 2010. év január 01-től e rendelet melléklete
tartalmazza.”
2.§.
Záró rendelkezések:
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01.-től kell
alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása a 5/2009. (II. 13.) sz. rendelet és melléklete teljes szövegével hatályát veszti.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

Melléklet
A 2010. január 01-től alkalmazandó hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja
1.) 110-120 literes gyűjtőedényzet (kukatartályos)

150.-Ft/ürítés+ÁFA

2.) 1100 literes gyűjtőedényzet (konténer)

1.500.-Ft/ürítés+ÁFA

3.) A Kétpói Regionális Hulladéklerakóba történő
elhelyezés díja:

7.053.-Ft/tonna+ÁFA

4.) Begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás műanyag zsák esetén (maximum: 60 literes)
bruttó 160.-FT/zsák.
Az elhelyezés díját az Önkormányzat fizeti meg.
5.) 2,5-3-5 m3-es konténer szállítási díja

6.200.-Ft/ürítés + ÁFA

Az egységnyi díjtételek a ÁFA-t nem tartalmazzák.

3./ Napirend
Előterjesztés a Kétpó Községi Önkormányzat vagyonáról szóló módosított 23/2007.(XI.07.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Boldog István polgármester: javaslom a művelődési házat választási fórum megtartására
alkalmanként 5.000.-Ft-ért adja ki az önkormányzat, ezért a vagyonrendelet módosítása szükséges.
Vágner Olivér képviselő: javaslom, hogy 10.000.-Ft-ért adjuk ki.
Lászlóné Kun Erzsébet képviselő: szerintem elég az 5.000.-Ft.
Boldog István polgármester: Túrkevén is 5.000.-Ft-ot kértek, én is javaslom az 5.000.-Ft-ot.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2010.(I.29.) rendelete
A Kétpó Községi Önkormányzatának önkormányzat vagyonáról szóló 3/2007.(XI.07.) sz.
rendelet 2./B számú mellékletének módosításáról
A Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 79. §-ának b) pontja, valamint a 80. § (1) bekezdése alapján, az ott biztosított
felhatalmazás szerint - figyelembe véve Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
108. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak
önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit - az alábbi
rendeletet módosítja az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos jogokról és
kötelezettségekről:

1§
A 2/B. táblázat eredeti bevezető sora hatályát veszti, s annak helyére „Az önkormányzati tulajdonú
épületek a 32.§. (4) bekezdése szerint alkalmazandó bérleti díjai:” szöveg kerül.
2.§.
A rendelet 2/B. számú mellékletében a díjtáblázat 6. sorszámon a Felszabadulás út 28. sz.
(művelődési ház) egészének vonatkozásában a nonprofit rendezvény esetére a”Választási fórum”
kategóriával egészül ki, melynek díja 5.000.-Ft/alkalom.
3§
Záró rendelkezések:
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. február 01.-től kell
alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

2/B. Melléklet
Az önkormányzati tulajdonú épületek 32.§. (4) bekezdése szerint alkalmazandó bérleti díjai
Sorszám

Ingatlan címe

Ingatlan
helyrajzi száma

1

Felszabadulás út 16.
(ebédlő)
Felszabadulás út 28.
(Művelődési ház előtere)
Felszabadulás út 28.
(Művelődési ház
nagyterme)
Ady Endre út 10/A
(fodrászhelység)
Ady Endre út 10/A
( régi
Takarékszövetkezet)
Felszabadulás út 28.
(Művelődési ház)

2
3

4
5

6

199

Bérleti díj összege
non profit
rendezvény esetén
600 Ft/óra

Bérleti díj összege
profit célú
rendezvény esetén
5000 Ft/óra

170

700 Ft/óra

5000 Ft/óra

170

1200 Ft/óra

5000 Ft/óra

236

500 Ft/m2/hó

236

500 Ft/m2/hó

170

Választási fórum
5.000.-Ft/alkalom

A bérletkiadásának minimális időtartama: 4 óra.
A fenti bérleti díjak ÁFÁ – t tartalmaznak.
4./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról
Dr. Hajdú László jegyző: az írásbeli előterjesztést nem kívánom szóban kiegészíteni.
Boldog István polgármester: a terv szerint önkormányzatunk sajnos csak 35 fő munkanélkülit tud ez
évben foglalkoztatni, ellenben a településen 80 fő regisztrált munkanélküli van, sorban keresnek
meg az emberek, hogy hívjuk be őket dolgozni, de sajnos nincs rá lehetőség.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010.(I.28.) határozata
A 2010.évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 37/A.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét képező
közfoglalkoztatási tervben írtakkal egyetért, a 2010. évre vonatkozó közfoglalkoztatási
tervet elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jóváhagyott közfoglalkoztatási tervet
továbbítsa a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának, valamint a
Mezőtúri Kirendeltségű Munkaügyi Központnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Boldog István polgármester
5./ Napirend
Előterjesztés a kötelező közszolgáltatási feladatok ellátásában változás lehetőségéről
Boldog István polgármester: megvizsgálta a hivatal annak a lehetőségét, hogy traktorral lehet-e
szállítani a kommunális hulladékot. A törvény azt írja elő, hogy olyan járművel kell szállítani,
amiről nem hull le a szemét. Amennyiben traktorral és pótkocsival meg tudjuk oldani a
szemétszállítást, megpróbáljuk, természetesen minden engedélyt beszerezve, így sokkal
gazdaságosabb lesz az önkormányzatnak, úgy gondolom, hogy ez év május 1-jével ezen formában
elindulhat a szállítás. A jármű vezetőjének is hulladékkezelési vizsgával kell rendelkeznie, erre
valószínűleg 2 embert beiskolázunk. Mindent megteszünk, hogy így sikerüljön a hulladékszállítás,
hiszen így önkormányzatunk és a lakosság is jól járna, hiszen sokkal kevesebbe kerülne a
szemétszállítás. A lakosság teendője annyi lenne, hogy zsákban kellene gyűjteni a szemetet, de
természetesen azt is megpróbáljuk, hogy a lakosság részére erre a célra megfelelő zsákokat
osztanánk ki.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010.(I.28.) határozata
A kötelező közszolgáltatási feladatként a települési szilárd hulladék kezelésének saját erőből
való biztosítására
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. alapján jogkörében eljárva a 2000. évi XLIII. Tv. 21.§. (1) bekezdése
szerinti kötelező közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében az alábbi határozatot hozza.
1. A gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a jelenlegi szerződéses alapokon
nyugvó közszolgáltatás biztosítását a települési szilárd hulladék vonatkozásában
visszaveszi és a saját erejéből folytatja.
2. Felhatalmazza és megbízza a Polgármestert, hogy a települési szilárd hulladék
kezelésére a közszolgáltatás viteléhez a technikai és személyi feltételeket dolgozza,
illetve dolgoztassa ki és annak működését határidőre biztosítsa.
3. Megbízza a Jegyzőt, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges jogi hátteret
biztosítsa és gondoskodjon arról, hogy a zavartalan közszolgáltatás fenntartásához
szükséges esetleges rendelet módosítási, illetve határozati javaslatok időben a
testület elé kerüljenek.
Határidő: 2010. április 30
Felelős: Boldog István polgármester
Dr. Hajdú László jegyző

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
Boldog István polgármester: a következőkről szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet:
Rózsa Endre országgyűlési képviselő a bemutatkozó fórumain bemutatta, hogy választókörzetébe
tartozó települések 2002-től napjainkig mennyi ÖNHIKI és egyéb támogatásban részesültek. Kétpó
község Képviselő Úr szerint kb. 156 millió forint támogatást kapott. Megkértem a pénzügyi
kolleganőmet, hogy nézzen utána, hogy ezek valós számadatok-e?
Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó: Polgármester Úr kérésének megfelelően utánanéztem, az
ÖNHIKI és egyéb támogatásoknak. Ezeket az adatokat a mindenkori zárszámadás 16-os és 55-ös
űrlapja tartalmazza. Számításaink szerint az önkormányzatunk ÖNHIKI támogatásként
114.238.000.-Ft-ban, MKHÖT támogatásban pedig 20.800.000.-Ft-ban részesült. Visszafizetési
kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak, összesen 30.808.000.-Ft összegben. Tehát 2002-től
önkormányzatunk 104.230.000.-Ft támogatásban részesült mindösszesen. A prezentációban a
visszafizetési kötelezettségünk tévesen plusz támogatásként volt megjelölve, innen adódik a két
számítás közötti eltérés.
Boldog István polgármester: javaslom, hogy a képviselőtestület kérje fel a polgármesteri hivatal
Vezetőjét, hogy írjon egy levelet Rózsa Endrének, és kérje a különbözet mielőbbi önkormányzati
számlára való megérkezésében legyen segítségünkre. Képviselő Úr a felvételek tanulsága szerint
elmondta, hogy az adatok hitelesek, amit Ő bemutat, így valószínűnek tartjuk, hogy ezek valami
oknál fogva nem érkeztek meg a számláinkra, ezért kérjük a Képviselő Urat, hogy az általa
bemutatott hiteles adatok szerint az általunk könyveléssel bizonyított 18.800 eFt-os különbözet
érkezzen meg a számlánkra. Megkérdezem Képviselő Társaimat, hogy a javaslattal egyetért-e?
A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Boldog István polgármester: szeretném még tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a gyógyszertár
jól működik, az iskolában cserkész csapat indul és remélem, hogy jól fog működni. A Betyárétel
Főző Fesztivál szervezését elkezdtük.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
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