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TEGYZ6KONYV

Kdsziilt: Detk Kdzs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6testtiletdnek a Visontai Kiizds

Onkormtinyzati Hivatal Detki Kirendelts6gdnek Tan6csterm6ben 2019'

m6rcius i9-6n 17.00 6rai kezdettel megtartott iil6sdr6l.

Jelen vannak: Pelle Srlndor polg6tmester
Nagy Istvdn alpolgdmester
Fehdr Jozsef,
Dr. Holl6 Tibor,
Vihalov Niindor,
Misik Pdter,

il. Pelle S6ndor kdPvisel6k.

Nem jelent meg: - k6pviselti
Tan6cskoz6si joggal jelen van: Holl6nd Bencze Tiinde DTTA Alapitv6ny

Kuat6riumenak titkera
Nagy Bemadett Wass Albert Kiinlwtdr vezet6je

Pelle S6ndor polsArmester

Kdszdnti a Kdpvisel6testtiletet, meg6llapitja, hogy 7 f6b61 7 f6 megielent, az

iil6s hatrlrozatkdpes, azt megnyitja.
Jegyz6kdnyv hitelesit6nek Mihalov Nrindor kdpvisel6t javasolja, szavazasta

teszi fel a megv6lasztas6t.

A K6ovisel6testiilet 7 fti jelenl6t6vel. ee.vhanqt 7 iqen szavazattal az al6bbi

hatfuozatot hozl,^:

Detk Kiizs6ei Onkorm6rvzat K6pvisel6testiiletdnek
9/2019.(III. I 9.) dnkorm6nvzati hatarozata a iegvz6kiin]'v hitelesit6 szemdlydr<jl

Detk Kdzs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete 2019. mrircius 19-dn

megtartott iil6se jegyz6kdnyvenek hitelesit6s6re Mihalov N6ndor

k6pvisel6t v6lasztja.

Hatarid<i: azonnal
Felekjs: Pelle S6ndor polgrirmester

Pelle Sdndor poledrmester

A mai kdpvisel6testiileti uldsiinkdn megtrirgyalasra javaslorn a meghiv6ban

szerepki napirendi pontokat.
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K6rem, aki a napirendet elfogadja, kdzfelnyirjt6ssal jelezze' Szavazisra teszem

fel a napirend elfogad5s6t.
Meg6llapitom, hogy a kdpviseldtestiilet egyhangrl igen szavazat|val,

hatfu ozarhozatal ndlkiil a napirendet elfogadta.

1./ Nanirend:
Detki Tanul6k Tfmogatisira Alapitv6ny besz6mol6ja

Dr. Ho1l6n6 Bencze Ti.inde

lo tnpflvany alapit6 okirata kimondja, hogy csak a ndvekeddsi m6rt6kkel

tudunk t6mogatni. Sem iddn, sem tavaly nem drkezett be kdrelem

alapitvrirytnkhoz. Jelenleg 2.600.000 Ft van a szriml6nkon l2800 Ft

bevdteltink, 6s 8.800 Ft banki kitlts6gilnk volt id6n.

Misik Pdter
Pelyezad lehet6sdgek nincsenek esetleg?

Dr, Holl6nd Bencze Tiiinde

faty,iz1uot, de azok az alapitv6nyok kiesnek, akik kapj6k az ad6 l%o-6t

Legut6bb egy 200.000 Ft-os p6ly6zattal pr6b6lkoznnk, de nem feleltiink meg,

mivel m6g mindig vannak, akik utaljSk az ad6jukl %-6I. Aln.;it val6sziniileg

valamikor vissza kell utalnunk, mert elvettdk a kdzhasznris6gunkat

Mihalov N6ndor
A 2.600.000 Ft-tal mi vanjelenleg?

Dr. Ho116n6 Bencze Tiinde
Az egy holt t6ke. Az dnkormAnyzatnak kellene v6ltoztatni az alapit6 okiraton'

Pelle S6ndor pql8itmgglsl
Amennyiben tdbb hozzdsz6l6s nincs, szavaz6sra teszem fel a Detki Tanul6k

T6mogatas6ra Alapitvriny besz6mol6jrinak elfogad6s6t.

A K6pvisel6testtilet 7 ft! jelenldtdvel. eevhanef 7 igen szavazattal az al6bbi

hat'rozalot ho^.a:

Detk K6zs6si Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilet6nek
10/2019.[II.19.) Onkom6nyzati hatarozata

elfo gadas616l

Detk Kiizs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete elfogadja a Detki
Tanul6k T6mogat6sara Alapitvany be szitmol6j6l.
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Hatrlrid6: 2019. m6rcius 26.

Felel6s: Pel1e Sdndor polg6rmester

2./ Napirendl
Falunap, bricsri el6k6szit6se

Pelle S6ndor pols6rmester

Kiizs6giinkben 2019. 6prilis 28-an tafijuk a templomunk blcsrij6t A bricsura

felviddli testvdfielepiildsiintr6l drkeznek venddgek, Kiibdl Gyula polg6rnester

ds az irj k6pvise16-testiilet. M6g a pl6banos rinal egyeztetni kel1 Az irj felviddki

nldbrinos tartar.r6 az ihnepi szentmisdt.

3J-Neplred
Wass Albert Kiizs6gi Kiinlwt6r 2018. 6vi besz6mol6ja

Pelle Sdndor pol g6mester
Kdszdntdm a Kdzsdgi Kdnptar vezet6j6t. Van-e sz6beli kiegdszit6sed?

Nagy Bemadett
Kdizdndm sz6pen. Annyit szeretndk hozz6finti, hogy a besz6mol6 alaps6m6j6t

kiizpontilag kapjuk, minden ktinl'vtdmak ki kell tdltenie.

Pelle S6ndor polg6rmester

Vannak-e a besz6mol6val kapcsolatos dszrevdtelek?

Mihalov N6ndor
Meg szeretndm kdszdnni az 6ves munk6jukat a kdn)'vtlr dolgoz6inak A
besz6mol6t tril terjedelmesnek tartom, vdlem6nyem szerint e-mailben is eldg

lenne bekiildeni.

Dr. Holl6 Tibor
En is kdszdniim a munk6jukat. A kdrddsem az lett volna, hogy mi6rt ilyen
bonyolult a besz6mol6, de a kdrd6semre m6r v6laszt is kaptam. Mrir drtem, hogy
ez egy el6re megadott tematika, amit kdvetni kell.

Pelle S6ndor oole6rmester
Amennyiben tov|bbi hoz;z sz6l6s rincs, szavazisra teszem fel a Wass Albed
Kon]'vt6r besz6mol6j6nak elfogad6s6t.



A K6pvisel6testiilet 7 f6 jelenl6t6vel. egyhangir 7 ieen szavazattal az al6bbi

halirozatot hoaa:

Detk Kozsdgi Onkorm6nvzat Kdpvisel6testiiletdnek

11/2019.(JII.19.) dnkorm6nvzati hatarozata a Wass Aibert Kiinlzr'tar

besz6mol6j rinak elfosad6s6r6l

Detk Kdzsdgi Onkormrinyzat K6pvisel6testiilete elfogadja a Wass Alberl

Kitnlvt6"t 2018. dvi miiktiddsdr<jl sz6I6, aiegyz6k6nyv melldklet6t kdpez6

besz6mol6t.

Hatririd6: 2019. mrlrcius 26.

Felel<is: Pelle Srindor polg6rmester

Pelle Srindor pole6rmester

e-*ttyib"tt-to*ibbi hozz6sz6l6s nincs, szavazlsra teszem fel a Wass Albert

Kttny\tar 2019. dvi munkaterv6nek elfogadas6t. '

hatirtozatotho^a:

Detk Kozsdgi Onkormdnvzat Kdpvisel6testiilet6nek
12I2019.OIL19.) dnkormrinvzati hatarozata a Wass Albert Kdn)'vlfu 2019. dvi

munkaterv6nek elfoead6sfu6l

Detk Kiizsdgi Onkormrlnyzat K6pvisel6testtilete elfogadja Wass AIbefi

Kdnyvt ir jegyz6kilnyv mell6kletdt kdpez6 2019. dvi munkaterv6t'

Hat6rid6 : 20 19.m|rcius 26.
Felelris: Pel le S6ndor polgdrmester

4./ Inditvinvoh. eevebek

Pelle Sdndor pols6rmester

A szennyviz beruhaz6ssal kapcsolatban szeretn6m tiilkozLatni a k6pvisel6

urakat, hogy 3 hetente tisszeiiliink a hivatal naglterm6ben egyeztet6sre. A
tervezdst tekintve Detk j6l halad, Ludas 6s Nagyitt var lemaradva, de

igyekemek felzrirk6zri.
A m6rt61yi iidiil6 6rt6kbecsldse megtdrtdnt, az ingatlan 7.200.000'- Ft-ra lett

fel6rt6kelve. Benk6 L6szl6 6s Benk6 Edina h6dmez<jv6srirhelyi lakosok

8.000.000.- Ft-&t meg szerefildk venni az ingatlant. V6lem6nyem szerini ez6rt
az rir6rt mes6md eladni.
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Amennyiben hozz6sz6l6s nincs, szavazesra teszem fel a m6r161yi iidiil6 elad6s6t

Benk6 Lriszl6 6s Benktj Edina h6dmez<jvrisrirhelyi lakosok r6sz6re 8 000 000'-

Ft-6d.

A K6pvisel6testiilet 7 f6 ielenldtdvel. e&vhaneu 7 ieen szavazattal az al6bbi

hatirozatolhozla:.

Detk Kdzsdgi Onkorm6nvzat K6nvisel6-testiilet6nek

l3lm19. (IiI.19.) onkorm6nvzati hatarozata a H6dmez<iv6sarhel)' belteriilet

1543 1/2 hrsz-ri ineatlan drt6kesit6s6r6l

1. Detk Kiizsdgi dnkorm5nyzat Kdpvisel6-testiilete az dnkorm6nyzat

vagyon6r6l, a vagyonhaszrosit6s rendjdr6l 6s a vagyont6rgyak feletti

tulijdonosi jogok gyakorl6s6nak szab6lyair6l sz6l6 6/2000 (V'30)
onkorm6nyzati rendelete (a bvabbiakban: Vagyonrendelet) alapjrln, ktitelez6

ijnkorm6nyzati feladatell6t6shoz nem sziiksdges, iizleti vagyonba tadoz6,

H6dmez6v6sarhely belteriilet 15431121'trsz. alatti ,,kivett iidi'l166piilet, udvax"

megnevez6sii ingatlan tekintetdben a vagyont6rgy drt6kesitdsrtil dont

8.000.000 Ft drtdkben. A vev6k, Benk6 L6sz16 (sziil: H6dmez<iv6sarhely,

197 0.02.02.. an: T6th Maria) 6800 H6dmez<jv6s6rhely, Szegfii u 8' IV37 , 6s

Benk6 Edina (szi.il: H6dmeztiv6s6rhely, 1971.07.07., an: T6th Mriria) 6800

H6dmezriv6s6rhely , ViGz n. 26 . szrim alatti lakosok.

2. Detk Kiizs6gi 6nkom6nyzat Kdpvisel6-testiilete felhatalmazza Pelle

S6ndor polg6mestert, hogy az ad6svdtel tekintetdben elj6rjon 6s a sztiks6ges

jognyilatkozatokat megtegye, szerzod'st al'ina

Hatando: luly.mafclus lo.
Felekis: Pelle Srindor polg6rmester

Pelle S6ndor polg5rmester

Az Amyas v 45. sz6m alatti ingatlanr6l is elk6sziilt az ad6- 6s

drt6kbizonyitvany, mely szerint 400.000.- Ft-ot 6r. Sz6ke Baldzs detki lakos

szerctne az ingatlant megv6sii'rolni. Szavaz6sra teszem fel a belteri.ileti ingatlan

dddkesitdsdt rdszdre 400.000,- Ft-drt.

A Kdpvisel<itestiilet 7 f<j jelenl6t6ve1. egyhangri 7 isen szavazattal az al6bbi

hat|rozalothozl:a:

Detk Kdzsdei Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiiletdnek
14/2019. (IL19.) iinkorm6nvzati hatarozata a Detk. Arnyas u. 45. sz6m alatti

ingatlan drtdkesit6sdr6l
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2.

l. Detk Kiizs6gi 0nkom6nyzat K6pvisel6-testiilete az onkorm6nyzat

vagyondr6l, a vagyonhasznosit6s rendjdr6l 6s a vagyont6rgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorl6s6nak szab6lyair6l s2616 6/2000. (V'30')

dnkorm6nyzati rendelete (a tov6bbiakban: Vagyoffendelet) alapj6n, kdtelez<i

iinkormrinyzati feladatell6tdshoz nem sziiksdges, iizleti vagyonba tartozo,

Detk beltertilet 657 fusz alatti ,,kivett bedpitetlen teriilet" megnevez6sii

ingatlan tekintet6ben a vagyont6xgy 6rt6kesit6sr6l ditnt 400.000 Ft drtdkben'

A vev6 Szrike Balizs 3275 Defk, Rrik6czi u. 78. sz6m alatti lakos.

Detk Kdzs6gi Onkormrlnyzat K6pvisel6-testiilete felhatalmazza Pelle

S6ndor polg6rmest efi, hory M ad6svdtel tekintetdben eljarjon 6s a sziiks6ges

jognyilatkozatokat megtegye, szerzodest al iaa.

Hat6rid6: 2019. mhrcitts 26.

FelelSs: Pelle S6ndor polg6rmester

t etref Jozsel
f-D"tki C*to-u-ii Vizikdzmii-tfusulatot fel kellene sz6moltatni. Gyakorlatilag

nincs sziiksdg mir 16, mivel a szenrryvizbet'thin6shoz nincs 6ner6 a lakoss6g

r6szdrrjl. A m6jusi k6zgyiildsen megszava^arnlm az elindit6s6t. De mivel a
tirsul6snak nincs vagyona, a felszimol6ssal j6r6 kiiltsdgeket nem tudjuk

megfizetni. Ezdrt k6m6m aKdpvisel6-testilletet, hogy az iinkormrinyzat j6ruljon

hozz6 a k<iltsdgek viseldsdhez.

Pelle S6ndor oolg6rmester
Szavazlsra teszem fel a Detki Csatomamri Vizikiizmii-tilrsulat felsz6mol6s6val

jar6 kiiltsdgek 6tvtillal6s6t.

A Kdpvisel6testiilet 7 f6 .ielenldtdvel. egvhanet 7 ieen szavazattal az al6bbi

halijrozatotho^a:

Detk Kdzsdqi onkorm6nyzat Kdpvisel6testiiletdnek
15/2019. (IIL19.) <inkorm6nyzati hatarozata a Detki Csatomamii Vizikciznii-
tarsulat felszrlmolis6val j616 kdlts6sek 6tv6llal5sir6l

Detk Kiizsdgi Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a Detki Csatomamti
Vizikdzmii-t6rsulat felszrlmol6s6val j616 kdlts6geket 6tv6l1alja.

Hatdxid6: 20 1 9.mrircius 26.

Felel6s: Pelle S6ndor polg6rmester
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Pe[e Sandor polqarmester

A Mikrotdrs6gi T6rsul6si Tan6cs m6rcius 4-ei iildsdn a Periculium in Mora

Orvosi Ugyeletet S zolg6llat6 Kft. ajlnlatlevS 6ra(nIadt dffenltelenitette 6s rigy

ddntdtt, hogy hogy tjabb k6zbeszerz6si elj6rris lefolytat6s6ra keriiljon sor az

orvosi iigyeleti el16t6s megrendel6sdvel kapcsolatban.

A K6pviselotestiiletet arra k6rik, amennyiben a Mikrot&sdgi T6rsulSs az

iigyeleti feladatok ell6t6s6ra l6trehoz egy saj6t gazdasdgi t5rsas6got, a

kozbeszeruesi eljfu6s lefolltat6s6ra irrlnyul6 ddntdsi javaslattal szemben a Kft'
ldtrehoz6sdt t6mogassa. Valamint amennyiben gazdas6gi tarsas6g alapitdsrir6l

sziiletik ddntds, kotelezettsdget v6lla1 az 
'nkont|nyzar 

ata, hogy lakoss6gsz6m-

ar6nyosan aranyos m tagihozzi4arul|sl fizet
Amennyiben hozzisz6lis nincs, szavaz6sta teszem fel az orYosi iigyeleti

ell6t6ssal kapcsolatos, elt5terjeszt6s szerinti ddntdsek me ghozalalii.

A Kdovisekjtestiilet 7 fri ie1enl6tdvel. egJhanet 7 isen szavazattal az aliibbi

halitrozatol hozla:

Detk Kdzs6ei Onkorm6nvzat K6pyisglOlgsliilqEbqk
16/2019.(III.19.) hat6rozata a..Javaslat orvosi iigyeleti ell6t6ssal kapcsolatos

dijntdsek meehozatalfua" t6rgy6ban

Detk Kiizsdgi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete megtrixgyalta a ,,Javaslat

orvosi iigyeleti ellSt6ssal kapcsolatos dOntdsek meghozatalSra" c. el6te{esztdst

ds az al6bbi dontdst hozta:

1. A Kdpvisel6-testiilet nem fogadja el a Periculum in Mora Kft. azon

ajtulat6t, miszerint a 2019. m6rcius 1. napj6t6l 2019. december 31.

napj6ig terjedo id6szakban az iigyeletet ell6t6 orvosok 6radija h6tkdznap

4 000 Ft-ra, hdtvdg6n ds iinnepnap 5 000 Ft-ra emelke{jen.
2. A Kdpvisel6-testiilet egyetdrt azzal, hogy az Orvosi Ugyelet Mikrotdrs6gi

Trirsul6s az iigyeleti ell6t6s vonatkoz6s5ban rijabb kiizbeszerzdsi elj6r6st

folyasson le.

3. A Kdpvisel6-testiilet amennyiben t6rsul6si szinten olyan szakmai

6ll6spont sztiletik, hogy - az iigyeleti ell6tds minos6gi szinvonal6nak

emel6se, a megbizhat6bb feladatell6t6s drdekdben cdlszenibb, ha - a

Mikrotdrsdgi Trirsul6s az Ugyeleti feladatok e116t6s6ra ldtrehoz egy saj6t
gazdaslgi tArsas6got, ebben az esetben felkdd a Polg6rmester

Asszonl.t/Urat, hogy a T6rsul6si Tan6cs drintett fildsdn a kozbeszerzdsi

elj6r6s lefolltat6sara ilin1ul6 d6nt6si javaslattal szemben a Kft
ldtrehoz6sat t6.mogassa.

4. A K6pviselti-testiilet kotelezettsdget v611al arra, hogy amennyiben a

T6rsul6si Tan6cs gazdasSgi trirsas6g alapit5srir6l hoz d6ntdst, Detk Kitzs€g

OnkormSnyzata az rijonnan alapit6sra kertil<i gazdasrigi trirsas6g (Kft.) 3



MFt-os tdzst6kdjdhez lakoss6gsz6m-arrinyosan 71'643'-' Ft

(Heivenegyezer-hatszrianeglvenh6rom) tagi hozzljhntT{st fzet'

Felelos: Pel le Sdndor polg6rmester

Hatririd6: 2019. mrircius 26.

Pelle SSndor pqlglLrmeqlqr

A 
"t"*tryl" 

tt"^116 telep a detki 0 1 5/3 hrsz-ir ingatlanon keriil kialakithsra Az

ingatlani az dnkormrinyzatnak meg kellene v6s6rolni, -mivel 
a telep

onlkorm6nyzati tulajdonf ingatlanra 6pithet6. Detk 6s Ludas kdzs6g kdztissen

v6s6roln6 meg, oetk 61371000, Ludas 387/1000 tulajdoni r6szben lesz

tulajdonos.
En szem6lyesen €rintett vagyok a ddntdshozatalban' Megkdrdezem, krzfu-e a

K6pvisel6-iestiilet a ddnt6shozatalb6l. SzavazSsra teszem fel a ddnt6shozatalb6l

tdrtdn6 kiz6r6somat.

A K6pvisel<itestiilet 7 f<i jelenl6t6vel' eg)'haneli 7 nem szavazattal az a16bbi

hat6rozatot hozta:

Detk Kozs6gi Onkorm6nvzat K6pvisel6testi.ilet6nek

172019.(I[.19.) dnkom6nvzati hatarozaa P

ddnt6shozatalb6l val6 kiz6x6s6nak elutasit6sAr6l

Detk Kiizs6gi Onkormrlnyzat K6pvisel6testiilete Pelle S6ndor

polg6rmestert nem zfuja ki a detki 015/3 hrsz-ir ingatlan v6sarl6sara

vonatkoz6 ddnt6sh ozatalitb 61.

Hat6ridci: azonnal
Felel6s: Pelle Srindor polgfumester

Pelle Srindor polg6rmester

Szavazdsra teszem fel a detki 015/3 hrsz-ir ingatlan 613/1000 tulajdoni

hrinyad6nak megv6s6rl5s6t kisaj6titist p6tl6 ad6svdtellel Pelle Sandort6l

367.s00,- Ft-6rt. Az ingatlan 387i1000 tulajdoni hrinyad6t Ludas Kdzs6gi

onkomdnyzat v6sarolja meg 232.200,- Ft-6rt. Az ingatlan teljes, Detk Kdzsdgi

Onkorm6nyzat 6s Ludas Kdzsdgi Onkorminyzat 6ltal fizetend6 vdtel6ra

600.000,- Ft.

A K6pvisel6testiilet 7 fd ielenldt6vel. eqvhangil 7 isen szavazattal az alabbi

hatirozatolhozJta:

Detk Kdzs6si Onkormfnvzat Kdpvi!910!9!!!il9l!!in!L
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18/2019.[II.19.) hat6rozata a detki 015i3 hrsz-ir ingatlan meev6stu16stu6l

Detk K0zs6gi Onkormri,nyzat K6pvisel6-testiilete, a . telepiil6s

szennyvizelvezJ6si rendszer6nek ki6pit6se beruh6z6s megval6sit6sa c6lj6b6l'

tisajdtitast p6tl6 ad6svdtellel megv6s6rolja a detki 015/3 hrsz-ri ingatlan

61371000 tulajdoni h6nyad6t Pelle S6ndort6l 367.800,- Ft-6rt' -
Az ingaian 387/1000 tulajdoni h6nyad6t Ludas Kdzsdgi Onkorm6nyzat

vhs|rolja meg 232.200,- Ft-6rt.

Az ligarlai teljes, Detk Kdzs6gi Onkorminyzat 6s Ludas Kiizsdgi

OnkormAnyzat 6ltal fizetend6 vdtel6ra 600.000,- Ft'

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza Nagy Istv6n alpolg6rmestert a kisajetit6st

p6tl6 id6svdteli sz erzodds al6ir6sixa.

Felel6s: Nagy Istv6n alpolgrirmester
Hatririd6: 2019. mirci.os 26.

Pelle S6ndor pq!g!i@qq!g!

A nrftOczi u. 42. szinn alatti ingatlannal kapcsolatban megkerestem Halmajugra

kdzsdg polg6rmester asszony6t, aki tlljeko4atolt' hogy a felujitasra val6

tet<intettel limondanak a javunkra a r6sziikr6l. A sziiks6ges papirokat az

dnkorm6nyzat iigyvddje elkdsziti. Ha a neviinkre keriil az dpiilet egdsze, utana

6rt6kesithetj iik.

Fehdr J6zsef
Vel"-oty"ttt szerint nem szabad az 6rldkbecsltj 6rt6ke al6 menni a felKn6lt

rirral. 25 milli6 forintr6l kellene indulnunk.

Misik P6ter
Az 6rt6kbecsl6st mi k6szitettiik?

Pelle Srindor pol gilrmester

Igen, azt az dnkorm |rryzatkdszitette.

Pelle Srindor polgfurne ster

Itt emliten6m meg, hogy a r6gi bikaist6ll6 helydt is megvenndk, ig6n1t tartana

16. 30 emberrel induln6nak, 50 munkav6llal6ra b<jvitendk. Betonelemeket

gy6rtanak. Napi 20 kamionnyi term6ket szeretndnek gy6rlani'
Arr6l is szeretn6m a k6pvisel<5 urakat tajekoztatni, hogy a Magyar falu program

keretdben 3 0 milli6 Ft-ra p6lyriztunk , az 6tkorm|nyzal 6piilet6nek fehij it6srira'

Iddn is tervezziik megval6sitani az id6sek kir6ndul6s6t. V6lemdnyem szerint

Szolnoka kellene menni, mivel ott mdg nem voltunk 6s nem tfl messze

t\,Ltn'.-



Feh6r J6zsef
Javaslom, hogy akkor mrir t6rjiink be J6szber6nybe a J6sz mfzeumba is, mert

fgy is ritba esik.

Mihalov NSndor
Meg szeretn6m kdsziirxri a tomacsarnok tet6szerkezet6nek felujitSs6t' Nagy

6r6miinkre szolg6lt, mivel mar 6letvesz6lyes volt toma6r6t taxtani'

Az iltalanos iskola tanul6i a TE-SZEDD program keret6ben, a kiizs6get

v6gigjriLrva tissze fogirlk szedni az e1dob61t szemetet.

Pelle SAndor polq6rmester

M6s t6rgy nem 16vdn, az iil6st bez6rom'

ftll'-'-..---

Hegediis Hajnalka
j"svd

Jegyziikiinyv hitelesitti:

-.12^z-44
Mihalov N6ndor k6pvisel6
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