
1

7/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2011. április 29-én (pénteken)
du. 14. 00 órai kezdettel megtartott

 soros ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.) 2010. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

2.) Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB
              elnök

4.) Törvényességi észrevétel elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

5.) Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB
              elnök

6.) Falunapi költségek meghatározása
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

7.) Díszpolgári cím adományozása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

8.) Egyebek



2

Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 29. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám     E/NET/I

9 az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról 8 E/NET/I

10 az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott
ivóvíz díjáról 9 E/NET/I



3

Határozat száma: Tárgya: Oldalszám

25 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 5
26 2010. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésének elfogadása 6
27 Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 7
28 Falunapi költségek meghatározása 9
29 Díszpolgári cím adományozása 10



4

Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   2011.  április  29.  napján  (pénteken)
du.14,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István Tibor alpolgármester
Márton Erzsébet képviselő
Forgó János képviselő
Bali József képviselő

Távolmaradását bejelentette: Pető Sándor képviselő
Kopasz Imréné képviselő

Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyző
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,

jegyzőkönyvezető,
Tóth Józsefné Adó- és Pü. irodavezető
Csányi László Adó- és Pü. irodavez.h.
Varga Jánosné könyvvizsgáló
Szabó Ferenc tag-intézményvezető
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető
Ambrus László KÉBSZ kft ügyvezetője

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai
közül 5 képviselő jelen van.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.) 2010. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

2.) Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB
              elnök

4.) Törvényességi észrevétel elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

5.) Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB
              elnök
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6.) Falunapi költségek meghatározása
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

7.) Díszpolgári cím adományozása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

8.) Egyebek

Tárgy: Előadó:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

25/2011. (IV.  29.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a az önkormányzat képviselő-testülete által
köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját képező 2011. évi célkitűzések
meghatározásáról szóló 9/2011. (II. 11.) Ökt, a fogorvosi alapellátásra kötött szerződés közös
megegyezéssel való felbontásáról szóló 13/2011. (II. 11.) Ökt, a Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzata módosításáról szóló 20/2011. (IV. 01.) Ökt, és
a KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd burkolatú kiépítése beruházásból származó
vagyonérték megvásárlásának jóváhagyásáról szóló 23/2011. (IV. 15.) Ökt határozatok jegyző által írásban
beterjesztett beszámolóját változtatás nélkül elfogadta.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester (Helyben)
- Kató Pálné jegyző és általa
- Irattár

1.) Napirend

Tárgy: Előadó:
2010. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló Forgó Henrik polgármester
jelentés elfogadása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez.
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé.  Indítványozta az előterjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását, mivel nincs benne olyan megállapítás, amely
intézkedést igényelne.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

26/2011. (IV. 29.) Ökt határozat

Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésének elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2010. évi ellenőrzéseiről készült összefoglaló belső
ellenőrzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Juhász Lejla belső ellenőr
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

2.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása Forgó Henrik polgármester
jóváhagyása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez.
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. A napirend előadójaként kezdeményezte az
előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

27/2011. (IV. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2010. évi zárómérleg szerinti tartalékok
együttes összegét 12.207,- E  Ft-ban állapítja meg, mint felosztható szabad pénzmaradványt.
Ebből:

a) a 2010. évben keletkezett pénzmaradvány 10.737,- E Ft,
b) a 2009. évről áthúzódó és 2010. évben fel nem használt pénzmaradvány forráskerete

1.470,- E Ft.
2.) A képviselő- testület az 1.) pontban rögzített szabad pénzmaradvány keretét az alábbi célokra

különíti el:
a) fejlesztési célú támogatásértékű kiadás (Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére)

átadott pénzeszközként a Szent László Általános Iskola felújításával összefüggő
Belügyminisztériumi  pályázat saját forrás biztosítására 3.420,- E Ft-os kerettel. Az e
célkitűzéshez elkülönített forráskeretből 1.950,- E Ft a 2010. évben képződött
pénzmaradványból, míg 1.470,- E Ft a 2009. évben képződött, de 2010. évben fel nem
használt pénzmaradványból kerül biztosításra,

b) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elnyert pályázat, a
Polgármesteri Hivatal külső felújításának saját forrás fedezetére 5.585,- E Ft kerül
biztosításra,

c) a 100%-ban önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft-től felépítményként megvásárolt
szilárd útburkolatok (Csanytelek,  020  hrsz-ú  Damjanich  utcában  1650  m2  szilárd
útburkolat, Csanytelek, 0190 hrsz-ú Béla utcában 1200 m2 szilárd útburkolat) adásvételi
szerződés szerint vételárának részbeni fedezetére 3.202,- E Ft kerül elkülönítésre.

3.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy
a 2.) pontban rögzített előirányzat változásokat az önkormányzat 2011. évi aktuális költségvetési
rendelet módosításakor építse be és terjessze azt a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
       Beszámolás határideje: az I. félévi költségvetési beszámoló beterjesztésének időpontja

       Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Forgó Henrik polgármester
szóló beszámoló elfogadása, önkormányzati rendelet Kató Pálné jegyző
megalkotása Bali József ÜB elnök

Pető Sándor PEFTB elnök
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(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében szólt az önkormányzat és a hivatal 2010. évi
feladatainak végrehajtását megnehezítő körülményekről és annak ellensúlyozására tett intézkedésekről,
annak eredményeiről. Javasolta a rendelet-tervezet megvitatás utáni elfogadását.

Kató Pálné jegyző: Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és  a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé. Nagy jelentőséget tulajdonított a könyvvizsgálói
jelentésben foglaltaknak és a belső ellenőri összefoglaló jelentésben rögzítetteknek, mely leképezi a 2010.
évi gazdálkodás minőségét. Indítványozta a rendelet- tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: Felkérte Varga Jánosné könyvvizsgálót, a költségvetési rendelet- tervezettel
kapcsolatos észrevétele megtételére.

Varga Jánosné könyvvizsgáló: Elmondta, hogy a 2010. december 31.-i fordulónapra elkészített éves
beszámoló és zárszámadási rendelet-tervezetet a könyvvizsgálat keretében elvégzendő feladatok szerint
úgy, mint az önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek,
követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata, a vagyoni- és
pénzügyi helyzet elemzése, általa megtörtént. Megállapította, hogy a beterjesztett rendelet-tervezet és
kapcsolódó mellékletei az államháztartás működési rendjéről szóló 249/2000. (XII. 24.)
Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően készült el. A könyvvizsgálat szükségességét a helyi
Önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV. törvény 92/A.  §  (2)  bekezdése írja  elő.  Hangsúlyozta,  hogy a
tervezet az önkormányzat gazdálkodásának általános megítéléséhez, a valós helyzet megismeréséhez
elegendő információt nyújt. Az önkormányzat 2010. évi pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségét optimális szinten
tartja. A kötelező és vállalt feladatait ellátta, a község fejlődik, a gazdálkodás, az intézkedések a pénzügyi
helyzettel összhangban vannak. Az előterjesztés teljes körűen tartalmazza a 2010. évben történt gazdasági
eseményeket. A könyvvizsgálat során megállapította, hogy az egyszerűsített éves beszámoló
összeállítása a jogszabályi előírásoknak figyelembevételével történt, ezért azt hitelesítő
záradékkal látta el.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Mucsi István alpolgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy az önkormányzat 2010. évi
gazdálkodása a képviselő- testület iránymutatását tükrözi. Elfogadásra javasolta a beszámolót.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott
rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a képviselő- testület kérdés és módosító javaslat nélkül,
egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban
beterjesztett beszámolót és megalkotta az önkormányzat  2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét.

4.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott Forgó Henrik polgármester
ivóvíz díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez.
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet-tervezet
változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a képviselő- testület egyhangúlag 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzati
tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról  szóló 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati
rendeletét.

5.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Falunapi költségek meghatározása Mucsi István alpolgármester

Kató Pálné jegyző
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Mucsi István alpolgármester: Szóbeli kiegészítésként javaslatot tett a falunapi programokrra.

Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé.  Indítványozta az előterjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

28/2011. (IV. 29.) Ökt  határozat

Tárgy:  Falunapi programok költségei meghatározása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2011. évi falunapok kiadásaira 600.000,-Ft-ot
(azaz: Hatszázezer forintot) hagy jóvá az önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi költségvetése
működési kiadása terhére.

Végrehajtás határideje: folyamatos.
Végrehajtásért felelős:  Mucsi István alpolgármester
Beszámolás határideje: falunapokat követő képviselő-testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
-  Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben)
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-  Forgó Henrik polgármester
-  Mucsi István alpolgármester (Helyben)
-  Kató Pálné jegyző és általa
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
-  Irattár

6.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Díszpolgári cím adományozására javaslat Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként tájékoztatást adott a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatáról, mely szerint 2011. évben a képviselő-testület
ne adjon ki díszpolgári címet, mint helyi kitüntetést, mivel a körülmények nem kedveznek ezen cím méltó
módon való megünneplésének, valamint ha minden évben ki van adva a cím, akkor elveszíti alapításkori
célját.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János képviselő: Egyetértett a Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság
javaslatában foglaltakkal.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

29/2011. (IV. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Díszpolgári cím adományozása
Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi napirendet és úgy határozott,
hogy 2011. évben nem adja ki a Csanytelek Díszpolgára címet, mint helyi kitüntetést.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

Egyéb bejelentések

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az utakban a belvíz által okozott
károkról és a pályázati lehetőségről annak helyreállítására. Elmondta, hogy naperőmű létesítésével
kapcsolatosan megkeresést kapott. Tájékoztatást adott a rendszer működéséről.

Kató Pálné jegyző: Beszámolt adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érintő
jelentősebb jogszabály változásokról.
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Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 15 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyző
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