JEGYZİKÖNYV
Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 15-én 1700 órai
kezdettel megtartott ülésérıl
Jelen vannak: Vass Imre polgármester
Bodó Attila, Horváth József, Lengyel Antal, Dr. Márton László, Márton
Lászlóné, Szabó Géza, Matolcsi Béla, Szabó József képviselık
Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina képviselı
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Hostyisovszki István jegyzı
Dudás Ede települési fıépítész

NAPIREND ELİTT:
Vass Imre polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a testület
határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy mai ülésünkön a meghívóban szereplı
napirendeket tárgyaljuk. Javaslom továbbá, hogy a harmadik és a negyedik napirendi pontot
vegyük elıre amiatt, hogy vendégünk Dudás Ede úr ne ülje végig a Képviselıtestület ülését.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Horváth Józsefet és Szabó Gézát javaslom. Kérem, akinek egyéb
javaslata van, tegye meg.
Lengyel Antal képviselı: Én azt javaslom, hogy a meghívóban szereplı második napirendi
pontot most ne tárgyaljuk. Amennyiben mégis tárgyalná a testület, akkor kiegészíteném azzal,
hogy az intézmények vezetıi mondjanak le a pótlékaikról. Csak akkor tárgyaljuk ezt a
napirendet, ha mindenki lemond valamirıl. Ne csak a képviselık hozzanak áldozatot. Az
intézményvezetık szolidaritásból mondjanak le a jövedelmük egy részérıl. Mivel ez még nincs
elıkészítve, ezért azt javaslom, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását halasszuk el.
Vass Imre polgármester: Mivel a napirendeket illetıen van egy módosító javaslat, ezért elıször
ezt teszem fel szavazásra. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a meghívóban szereplı második
napirendi pontot ne tárgyaljuk, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazatok összeszámolása után megállapította, hogy két igen szavazat, hat ellenszavazat és
egy tartózkodás volt, így a Képviselıtestület a napirendet tárgyalja.
A Képviselıtestület az elhangzott javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

I. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: A településszerkezeti terv elfogadása
Elıadó: Vass Imre polgármester
(Írásbeli elıterjesztés alapján.)
Vass Imre polgármester: A napirendhez részletes elıterjesztést küldtünk ki. A
településrendezési terv elfogadásához szükséges a településszerkezeti tervet illetve a helyi
építési szabályzatot elfogadni. Most a szerkezeti tervrıl tárgyalnánk.
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Matolcsi Béla képviselı: Én nem igazán értem ezt az egészet. Korábban már többször
beszéltünk arról, hogy a telkek mérete nem jól van megállapítva. A minimális teleknagyság
miatt, az attól kisebb telkek nem beépíthetıek. Ez a probléma engem is érint. Áttanulmányoztam
az anyagot és megállapítottam, hogy a telkek mérete semmit sem változott. Felesleges volt ezt
az egész munkát elvégezni, ha az elızetes megbeszélések semmit sem jelentenek.
Dudás Ede fıépítész: A munka elvégzéséhez mi kaptunk egy szempontrendszert. Ezek között az
is szerepelt, hogy vizsgáljuk felül a beépíthetı telkek méretét, illetve találjunk megoldást arra,
hogy a kisebb telkek is beépíthetık legyenek. Ez igazából a helyi építési szabályzatnál kellene,
hogy elıjöjjön nem pedig a településszerkezeti terv tárgyalásánál. Szeretném a képviselı urat
megnyugtatni, hogy van megoldás a problémájára. A rendelet tartalmazza, hogy a korábban
kialakult állapotot kell figyelembe venni a kisebb telkek eseténél. Ha az adott telek megfelel az
egyéb elıírásoknak, ami az elıkertre, a hátsókertre és az oldalkertre vonatkozik, akkor a
minimális teleknagyságtól függetlenül ez a telek beépíthetı. Az a baj, hogy az építési hatóság
nem mindig osztja a mi véleményünket. Ezért is került bele a rendelettervezetbe ez a
rendelkezés. Azt azonban mindig szem elıtt kell tartani, hogy Vasmegyer település község és itt
falusias lakóövezetet kell szabályozni.
Matolcsi Béla képviselı: Én már korábban adtam el telket, de visszaadták mivel nem adtak rá
építési engedélyt.
Vass Imre polgármester: A rendezési terv módosításánál figyelembe vettük ezeket az igényeket
is. Kértük, hogy találjunk rá valamilyen megoldást.
Dudás Ede fıépítész: Már említettem, hogy a munka megkezdése elıtt kaptunk egy szempont
rendszert. Mi ezek alapján láttunk munkához. Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb
probléma a szabályozási vonalak kérdése volt. Ezt ahol lehetett mindenütt megszüntettük.
Sajnos minden utcánál nem sikerült, de szerencsére módosultak az ide vonatkozó jogszabályok
is. Szintén kérés volt, hogy egy telekre csak egy lakóegység legyen építhetı. Ez a rendeletben
szabályozva lett.
Matolcsi Béla képviselı: Mi lesz a Szabadság utca végével? Ott nagyon keskeny az út.
Vass Imre polgármester: Az a terület jelenleg változatlan marad. Az önkormányzatnak nincs
pénze ahhoz, hogy az utat megszélesítse. Én úgy gondolom, hogy amiket kértünk azok
szerepelnek az elkészült anyagban.
Szabó József képviselı: A korábbi rendezési terv 2002-ben készült el. Ez azt jelenti, hogy nem
volt régi. Túl sok módosítást nem is lehetett eszközölni rajta, mivel alapos munka elızte meg
annak elfogadását.
Vass Imre polgármester: A jogszabályok értelmében öt évente felül kellene vizsgáltatni a
rendezési tervet. Igaz, hogy sok változtatás most nem történt, de ezek a módosítások fontosak.
Ha az embereknek nem kell földmérıt alkalmazni a szabályozási vonalak miatt, már akkor
megérte a módosítás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselıtestület kilenc igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
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A 3/2010. (II.15.) KT számú határozat szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: A helyi építési szabályzat megtárgyalása
Elıadó: Vass Imre polgármester
(Írásbeli elıterjesztés alapján.)
Vass Imre polgármester: Ez a napirend szorosan kapcsolódik az elızıhöz. Ott már részletesen
megtárgyaltuk a módosításokat. Amennyiben van valakinek véleménye ezzel a napirenddel
kapcsolatban, kérem, hogy tegye meg. Én a magam részérıl a helyi építési szabályzat tervezetét
elfogadásra javaslom.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselıtestület nyolc igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotta meg:
A 1/2010. (III.01.) számú rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

III. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: A 2009. évi költségvetés módosítása
Elıadó: Vass Imre polgármester
(Írásbeli elıterjesztés alapján.)
Vass Imre polgármester: A szokásos költségvetés módosításról van szó. Vannak olyan
pótelıirányzatok amelyekrıl az értesítés már az idei évben érkezett, így hamarabb nem tudtuk
megtárgyalni.
Szabó Géza képviselı: Az elıterjesztésben szerepel segély visszafizetés is. Ez mibıl adódik?
Vass Imre polgármester: Az utolsó hónapban már nem kapunk segélyt, hanem akkor kell
elszámolni az év során igényelt és a ténylegesen felhasznált összeggel. Az eredménytıl függ,
hogy igényelhetünk vagy vissza kell fizetnünk. Itt van visszafizetés is és pótigény is. A kettı
majdnem kiegyenlíti egymást.
Matolcsi Béla képviselı: Mit jelent az új tudás mőveltségi program? Milyen támogatás ez?
Vass Imre polgármester: A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek integrálására lehet
pályázat útján támogatást igényelni. Az ezzel foglalkozó pedagógusok részére van ilyen címen
személyi juttatás.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Nem csak személyi juttatásra van pályázati lehetıség az
integráció vonatkozásában, hanem eszközbeszerzésre, könyvtárfejlesztésre illetve
kirándulásokra, kulturális rendezvényekre is. Ennek keretében a hátrányos helyzető gyerekek
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Egerben voltak kirándulni illetve színházi elıadásokat is látogattak. De vásároltak könyveket,
térképeket és számítástechnikai eszközöket is.
Matolcsi Béla képviselı: Miért térképeket kell venni?
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A pályázati kiírás tartalmazza, hogy mit lehet igényelni, a
benyújtott pályázat pedig azt, hogy konkrétan mit igényelt a pályázó. Ezzel az összeggel el kell
számolni, mivel kötött felhasználású pénzekrıl van szó.
Lengyel Antal képviselı: Ez a pénz bérre ment el. Túlóra lett kifizetve belıle. Nem szeretnék
nagyon belemélyedni ebbe a kérdésbe, de nem biztos, hogy az a helyes, ha rögtön túlórát
fizetünk a kapott pénzbıl.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Már említettem, hogy ezek a pénzek kötött felhasználásúak.
Amire adják arra lett fordítva.
Matolcsi Béla képviselı: Elég érdekes ez. A pedagógusok nagyon sok plusz juttatásban
részesülnek. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy minden arra van elköltve amire adják.
Számlát lehet szerezni bármirıl.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Ki fogom győjteni, hogy pontosan mit vásároltak ezekbıl a
pénzekbıl. Meg lehet tekinteni azt is, hogy a számlán szereplı termékek valóban
megtalálhatóak-e az iskolában illetve az óvodában.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselıtestület kilenc igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta meg.
A 2/2010. (III.01.) számú rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

IV. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: Az önkormányzati képviselık, bizottsági tagok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról, illetve
költségtérítésének megállapításáról szóló 2/1995. (III.15.) számú rendelet módosítása
Elıadó: Vass Imre polgármester
(Írásbeli elıterjesztés alapján.)
Vass Imre polgármester: Az elıterjesztésben néhány gondolatban megfogalmaztam, hogy én
mit gondolok a tiszteletdíjjakkal kapcsolatban. Sajnos jelentıs összeggel vagyunk elmaradva.
Ha az elıterjesztésben szereplı javaslatot elfogadja a testület, akkor nagy valószínőséggel, az
idei évben minden hónapban tudjuk majd fizetni ezt a juttatást. Ha marad a régi összeg, akkor
elképzelhetı, hogy továbbra sem fogjuk tudni fizetni. Várom a javaslatokat.
Lengyel Antal képviselı: Én bejelentem, hogy a napirend tárgyalásánál kivonulok a terembıl.
Nem értek egyet ezzel az egésszel.
Lengyel Antal képviselı 17 40 perckor távozott az ülésterembıl.
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Szabó Géza képviselı: Elhangzott hogy a magasabb összegő tiszteletdíjra nincs fedezet. Ha ezt a
módosítást megszavazzuk, erre lesz?
Matolcsi Béla képviselı: Mindenki másképp látja ezt a kérdést. Én hajlandó vagyok az egészrıl
lemondani, de csak akkor, ha ezt a többiek is vállalják.
Dr. Márton László képviselı: Most hangzott el a minimum összeg. Ez azt jelenti, hogy a
tiszteletdíjról le is mondhatunk. Lehet a polgármester is tiszteletdíjas. Volt már egyébként olyan
képviselı, aki lemondott egy idıre a tiszteletdíjáról. Sajnos egyedül maradt ezzel. Ha
csökkentjük az összeget, akkor mi legyen a hátralékkal. Ha lemondunk a tiszteletdíjról, akkor
viszont az elmaradt összeget kapjuk meg.
Matolcsi Béla képviselı: Lengyel Antalt is meg lehet érteni, mivel nyugdíj elıtt áll. Neki most
fontos ez az összeg a nyugdíja miatt.
Márton Lászlóné képviselı: Én egyetértek azzal, hogy ne legyen tiszteletdíj. Pár alkalommal
bizonyos idıszakokra én már lemondtam errıl. Sajnos rajtam kívül senki nem lépte meg ezt. Ne
az legyen, hogy mi felvesszük a pénzt, az önkormányzat pedig csıdbe megy.
Szabó József képviselı: Én tiltakozom az ellen, hogy lemondjunk a tiszteletdíjról. Szerintem
mindenki tudna megfelelı indokot mondani arra, hogy miért van szüksége a tiszteletdíjra.
Lengyel Antalt pedig nem értem, nyugodtan maradhatott volna a napirend tárgyalásánál. Nem
kellene kivonulni.
Matolcsi Béla képviselı: Nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás.
Vass Imre polgármester: Az egyebek között szerettem volna megemlíteni, de elmondom most,
hogy Lengyel Antal ügyvédhez fordult az elmaradt tiszteletdíja miatt. Az ügyvédi felszólítás
értelmében nyolc napon belül kellene kifizetni. Ha ez nem történik, meg akkor pert is indíthat az
önkormányzat ellen.
Matolcsi Béla képviselı: Annak idején Szabó Józsefnek is megszavaztuk a ki nem vett
szabadság pénzbeli megtérítését.
Horváth József képviselı: Szeretném bejelenteni, hogy én is igényt tartok az elmaradt
tiszteletdíjra, mert megdolgoztam érte. Ha egy embernek ki lesz fizetve, akkor legyen kifizetve
mindenkinek. A 2010-es évre pedig lemondhatunk róla.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A tiszteletdíjak rendeletben vannak szabályozva. Ha úgy dönt a
testület, hogy ne legyen 2010-ben tiszteletdíj akkor ezt a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Dr. Márton László alpolgármester: Én azt mondom, hogy 2010-ben ne legyen tiszteletdíj. Az
elmaradt összeget azonban mindenki kapja meg. A döntéseket egyébként bármikor lehet
módosítani.
Vass Imre polgármester: Az elıterjesztéshez van egy módosító indítvány. Ez pedig azt jelenti,
hogy 2010-ben egyáltalán ne legyen tiszteletdíj, és ezzel a rendelet legyen hatályon kívül
helyezve. Kérem, aki egyért ezzel, kézfelnyújtással jelezze.
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A szavazatok összeszámlálása után megállapította, hogy hat igen szavazat, egy ellenszavazat és
egy tartózkodás volt. Mivel érvényes döntés született, ezért a többi javaslat megszavaztatása
okafogyottá vált.
A 3/2010. (III.01.) számú rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Lengyel Antal képviselı 17 55 perckor visszajött az ülésterembe.

V. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: A 2010. évi közfoglalkoztatási terv megtárgyalása
Elıadó: Vass Imre polgármester
(Írásbeli elıterjesztés alapján.)
Vass Imre polgármester: Minden évben szükséges az önkormányzatoknak közfoglalkoztatási
tervet készíteniük. Ezt a Képviselıtestületnek kell elfogadnia. A határidı minden évben február
15-e, tehát pont a mai nap. Az elıterjesztés elég részletesen tartalmazza, hogy milyen
közfoglalkoztatást tervezünk ebben az évben. Ilyen foglalkoztatás esetén a bér és a járulék
95%-át az állam biztosítja. Én a magam részérıl javaslom a közfoglalkoztatási terv elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselıtestület kilenc igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:

Vasmegyer Község Képviselıtestületének
4/2010. (II.15.) KT határozata
A Képviselıtestület:
Vasmegyer Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási
tervét az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

VI. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: A HALÁSZ-NET Informatikai Társulás Alapító Okiratának módosítása
Elıadó: Vass Imre polgármester
(Írásbeli elıterjesztés alapján.)
Vass Imre polgármester: A társulásnál még mindig az alapító okirat módosításával kell
foglalkozni azért, hogy a kincstár a társulást felvegye a törzsadattárba. Javaslom az alapító
okirat módosításának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Képviselıtestület kilenc igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:

Vasmegyer Község Képviselıtestületének
5/2010. (II.15.) KT határozata
A Képviselıtestület:
A HALÁSZ-NET Informatikai Társulás Alapító
Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak
szerint jóváhagyja.

VII. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének véleményezése
Elıadó: Vass Imre polgármester
(Írásbeli elıterjesztés alapján.)
Vass Imre polgármester: A Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének tervezetét
megküldtük mindenki részére. Az anyagból kiderül, hogy 5 millió forintot kérnének
önkormányzatunktól ebben az évben az intézmény mőködéséhez. Ebben a pénzben két közcélú
munkás bére is benne van. Így is sok az a pénz, amit hozzáteszünk. Mi látjuk el a karbantartást,
az étel kiszállítását, az idısek szállítását különbözı rendezvényekre és mi adjuk a
közmunkásokat is. Azt javaslom, hogy ne legyen az idén hozzájárulás, pont az imént felsoroltak
miatt.
Márton Lászlóné képviselı: A fınököm megbízásából azt szeretném tolmácsolni a
Képviselıtestület felé, hogy az intézmény vonatkozásában olyan pályázat lesz benyújtva, ami az
intézmény mőködési hiányát akár meg is szüntetheti. Komoly ígéret van arra, hogy ezeket a
pénzeket meg fogjuk kapni.
Vass Imre polgármester: Mindenképpen jó lenne, ha a mőködési költségeket teljes egészében
tudná állni a fenntartó kistérség. Nekünk jelenlegi helyzetünkben nincs lehetıségünk arra, hogy
hozzájárulást fizessünk.
Szabó Géza képviselı: Mi örülünk annak, ha az intézmény különbözı pályázatokon
támogatáshoz jut. Így volt ez az iskolánál is, hiszen ott is több millió forint támogatás érkezett
pályázatok útján. Ha a Szolgáltató Központnál is lenne hasonló, annak csak örülni lehet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselıtestület nyolc igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett
meghozta az alábbi határozatot:
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Vasmegyer Község Képviselıtestületének
6/2010. (II.15.) KT határozata
A Képviselıtestület:
A Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi mőködéséhez anyagi
támogatást biztosítani nem tud.
Az elızı évekhez hasonlóan, továbbra is biztosítja az intézmény
vonatkozásában az alábbiakat:
- karbantartási munkák
- ételszállítás
- idısek szállítása
- közmunkások foglalkoztatása

VIII. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: Köztisztviselıkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képezı
célok meghatározása
Elıadó: Dr. Hostyisovszki István jegyzı
(Írásbeli elıterjesztés alapján.)
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Minden évben kötelezı megtárgyalni a köztisztviselıkre
vonatkozó teljesítménykövetelményeket. Az elıterjesztés pontosan tartalmazza ezeket.
A Képviselıtestület kilenc igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot.

Vasmegyer Község Képviselıtestületének
7/2010. (II.15.) KT határozata
A Képviselıtestület:
A
köztisztviselıkkel
szemben
meghatározott
teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat az
elıterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

BEJELENTÉSEK:

Vass Imre polgármester: Augusztinyi József sérelmezi a szennyvízdíjat, mivel neki nincs
fürdıszobája. A településen van néhány ilyen család és talán érdemes lenne elgondolkodni a
rendelet módosításán.
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Szabó Géza képviselı: Több ilyen lakás is van a településen. Azt azonban tudatosítani kell az
érintettekkel, hogy ha nem fizet szennyvízdíjat, akkor talajterhelési díjat kell fizetnie, ami lehet,
hogy magasabb összegő, mint a szennyvízdíj.
Vass Imre polgármester: Az óvoda beruházással összefüggésben arról szeretném tájékoztatni a
testületet, hogy megkértük a Fejlesztési Tanácsot járuljanak hozzá az épület cseréppel történı
lefedéséhez. A kivitelezı költségnövekedés nélkül vállalná ezt a módosítást.
Lengyel Antal képviselı: A palát leszedik-e?
Vass Imre polgármester: Nem fogják leszedni a palát, hanem arra teszik rá a cserepet. Állítólag
ez egy elfogadott technológia. Szintén ehhez a beruházáshoz kapcsolódik, hogy Gazda László
Képviselı Úr ígéretével ellentétben, nem sikerült az önerıt csökkenteni azáltal, hogy a
támogatás összegét megnövelték volna.
Lengyel Antal képviselı: Az idıjárás miatt nem kért-e határidı módosítást a vállalkozó?
Vass Imre polgármester: Bennünket nem kerestek ilyen ügyben. Egyébként komoly kötbért
vállaltak.
Lengyel Antal képviselı: Tájékoztatnám a testületet arról, hogy ügyvédhez fordultam a ki nem
fizette tiszteletdíj miatt. Úgy tudom, hogy az ügyvédi felszólítás megérkezett az
önkormányzathoz. Azért voltam kénytelen ezt a megoldást választani, mert Polgármester Úrtól
mindig csak ígéreteket kaptam. Amennyiben nem kerül kifizetésre és én kénytelen leszek
bírósághoz fordulni, az további plusz költségeket fog jelenteni, amit az önkormányzatnak kell
kifizetnie. Nekem szükségem van erre a pénzre. Nyugdíjba szeretnék menni, és a nyugdíjalapot
növelné ez az összeg. Egyébként az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt, nemcsak a
képviselıknek kellene lemondaniuk a járandóságukról, hanem szerintem a vezetıknek is. Nem
kellett volna lemondani a tiszteletdíjról sem.
Vass Imre polgármester: Ami az ígérgetéseket illeti, sajnos nekünk is sok mindent ígértek, ami
nem lett teljesítve. Én mindig azt mondtam, hogy beszéljünk errıl a dologról. Az elmaradt
tiszteletdíjat valamilyen formában ki kell fizetnünk. Én örültem volna a legjobban, ha nem
kerülünk ilyen helyzetbe. Amennyiben lett volna pénz rá, mindig fizettük volna pontosan.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Sajnos az önkormányzat jelenleg nincs abban a helyzetben,
hogy az elmaradt tiszteletdíjakat kifizesse. Jelentıs összegő számlatartozása van a településnek.
Ilyen esetben fel kell állítani egy fontossági sorrendet. Nem szabad, hogy a villanyt vagy a gázt
kikapcsolják akármelyik intézménybıl is. Ezen számlák kifizetése, nálam mindig megelızi a
tiszteletdíjakat. Természetesen azt is tudom, hogy a tiszteletdíjak jogszabályban lettek
meghatározva és azt is fizetni kellene. Az a legnagyobb probléma, hogy nincs mibıl.
Szabó József képviselı: Teljesen felesleges volt kivonulni az ülésrıl. El kell fogadni azt, hogy a
többség így döntött.
Matolcsi Béla képviselı: Mazurákné ügyével kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény?
Vass Imre polgármester: Én semmirıl sem tudok, bennünket a bíróság nem tájékoztat.
Szabó Géza képviselı: Azt szeretném tudni, hogy az önkormányzati dolgozóknak az étkezés
illetve az utazási költség miért nincs térítve?
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Vass Imre polgármester: Addig, amíg nincs elfogadott költségvetésünk az ilyen juttatások
valóban nincsenek fizetve. Nincs mi alapján fizetni, ugyanis a költségvetések egy évre szólnak.
Jó lenne minél hamarabb tárgyalni a költségvetést is.

Mivel több napirend, illetve hozzászólás nem volt, Vass Imre polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Vass Imre
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı

Horváth József
Szabó Géza
jegyzıkönyv hitelesítık
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