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DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 361550-309
e-mail: polparmesterihivatal.demiefl6i)ChellO.hU

JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 27. napján
megtartott ülésén

Napirend:

1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester

2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
Előadó: Kiss Sándor címzetes tZ5jegyző

3. Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
előadó: Fodor Géza polgármester

4. Egyebek

Határozat száma Határozat tárgya

23/20l5.(V.27.) A gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

24/201 5.(V.27.) Kiszelovies Ildikó megbízása Denijén község fóépftészi
feladatainak ellátásával

25/2015.(V.27.) Az orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtásának
elfogadása

26/20l5.(V.27.) A sportöltöző felújítására pályázat benyújtásának elfogadása

27/2015.(V.27.) A sportpályán kútfúrás engedélyezése a Gradiens Kútfúró Kű.
részére

28/2015.(V.27.) A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulással kötött társulási megállapodás módosítása.

29/20l5.(V.27.) Az Ovoda Fenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosítása

A jegyzőkönyv 41-től 51-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 27-én a
Kerecsendi Közös Onkorrnányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó terniében
megtartott ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza i,ol~ármester

Köszönti a megjelenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes.
Javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják.
A képviselő-testület egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával.

I. Napirendi pont

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

Fodor Géza polEárniester

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen döntöttünk arról, bogy készűzető kezességet vállalunk
az Eger Vidék Kincsei Egyesület folyószámla hitelkeretébez. Az ennek megfelelő
dokumentumokat aláírtam.
Döntöttünk abban az ügyben is, hogy felújítjuk a sportpályán lévő épületet, valamint kutat
fúratunk. Az árajánlatok beérkeztek, a későbbiekben tájékoztatni fogom róluk a testületet.

II. Napirendi pont

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról

Kiss Sándor címzetes fője2yző

A gyermekvédelmi törvény írja elő, bogy minden évben tájékoztatni kell a képviselő-
testületet a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről illetve a gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról, ennek a kötelezettségünknek tettünk most eleget.
A beszámoló részletesen tartalmaz minden fontos információt, amely a munkaterületet érinti.
Nagyon sokrétű feladat, nagyon sok feladatot jelent az ebben dolgozó munkatársaknak.
Az elmúlt időszakban végzett kormányhivatali ellenőrzés a végzett munkát jó színvonalúnak
értékelte.
Arra szeretnék még utalni, hogy azokat a kérdéseket, amelyek most nem kerülnek napirendre
a következő képviselő-testületi ülésen érinteni fogjuk, hiszen akkor fog napirendre kerülni a
helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásának az értékelése, mert két év eltelt az elfogadása
óta. A helyi esélyegyenlőségi program kiemelt célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály,
e tekintetben ez a kérdéskör, ott újra fel fog merülni.

Simon Miklósné GYJSZ
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Minden demjéni családdal tudok együtt dolgozni, amit ez úton is szeretnék megköszönni. Az
elmúlt évben egy család volt olyan, akikkel nehezen tudtam együtt dolgozni, és úgy
munkaórában, mint szakmailag is minden képességemet igénybe vette, annak a családnak
problémája. Beletelt egy kis időbe, de most már tudunk együtt dolgozni velük is.

Gérnes Ferenc képviselő

Ezt örömmel kell tudomásul vennünk.

Fodor Géza pol~ármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (Öt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

23/2015. (V.27.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a gyermekjó léti, és gyermekvédelmi
feladatok 2014. évi végrehajtásáról szóló beszámolót és
az előterjesztés szerint elfogadta azt.

Fodor Géza polgármester

Elnézést kérek a tisztelt képviselő-testülettől a napirendi pontok megtárgyalása előtt kellett
volna előteijeszteni, de elfelejtettem, kérem jegyzőkönyvbe foglalni a testületi ülésen kívül
sürgősséggel meghozott határozatot.

24/20154V.10.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza Kiszelovics Ildikó településmérnőkőt Demjén
Község főépítészi feladatainak ellátásával.
A megbízás időtartama: 2015. május 15-től a
folyamatban lévő településrendezési terv módosítás
lezárásáig.
Vállalkozói díj: 400.000,-Ft áfamentes
A képviselő-testület meghatalmazza Fodor Géza
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: a megbízási szerződés megkötésére: 2015.
május 15.

III. Napirendi pont

Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Fodor Géza polgármester
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Egy Olyan jellegű pályázat került kiírásra, amely lehetővé teszi a háziorvosi rendelőnknek a
felújítását, nyílászáró cseréjét, hőszigetelését, burkolatok cseréjét, és akadálymentesítését. A
pályázat, Figyelembe véve az adóerő-képességünket, 50 %-os támogatottságú. Jegyző úrral
úgy gondoljuk, hogy a váróterem bővítését, és egy mozgáskorlátozottak számára készült
mosdó kialakítását is be kell venni a pályázatba. A munkálatokra adott árajánlat 14.933.785,-
Ft. Egyeztettünk dr. Lukács Béla háziorvossal is.
A másik pályázati lehetőség a sportöltöző felújítása. Az előző képviselő-testületi ülésen már
döntöttünk, hogy fel kell újítani a sportöhözőt, nemcsak azért, mert újjá alakult a fociklub,
hanem állagmegóvás szempontjából is fontos ez. A támogatás ez esetben is 50 % lehet. A
beszerzett árajánlat alapján a munkálatok összköltsége 5.616.893,-Ft.
Az anyagi fedezetünk mindkét pályázatra megvan. A pályázat benyújtási határideje, 2015.
június 9.

Kiss Sándor címzetes Fójegyző

Természetesen ez az árajánlat nem kötelez minket semmire, ez ahhoz szükséges, hogy a
pályázatot be tudjuk nyújtani. Amennyiben eredményes lesz a pályázatunk, akkor kérünk
árajánlatokat, és nyilván a legjobbat fogjuk kiválasztani. Ez az árajánlat szükséges kelléke a
pályázat benyújtásának.
Nagyon szűkek a lehetőségek, hiszen a sportöltöző felújítási célt, a rendelkezésre álló keret
500 millió forint erejéig engedi meg országos szinten. Ebből lehet kalkulálni, mennyi
esélyünk van. A mási cél az orvosi rendelő felújítása esetében 2 milliárd forint áll
rendelkezésre.

Szlávik Flórián képviselő

Én úgy gondolom, mindkét pályázatot be kell nyújtani. Nem szabad arra várni, hogy majd
nagyobb támogatottságú pályázat lesz, inert nagyon úgy néz ki, erről nekünk le kell szokni.

Fodor Géza polgármester

Ez még csak egy lehetőség, még közel sem biztos, hogy nyerni is fogunk. Ebből a
szempontból sajnos magas az adóerő-képességünk, ezért nagyobb támogatottságra nem
számíthatunk.

Kiss Sándor címzetes tő je~zyző

Annyival szeretném még kiegészíteni, hogy a pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő
több mint egy év, hiszen 2016. végéig kell megvalósítani.
Valóban az a helyzet, hogy az adóerő-képesség ebben az esetben hátrány.

Nádasdi János alpolúrmester

A kútfúrással kapcsolatban, milyen összegről adtak árajánlatot?

Fodor Géza polúrmester

Az árajánlat 14.800,-Ft plusz áfa, méterenként. Ez tartalmazza a fúrást, a csőbetét, és a szűrő
árát. A vízhozamot nem tudják garantálni.
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Gémes Ferenc képviselő

Azon a környéken három ~rt kútról is tudok, meg kell kérdezni őket, milyen hozamúak.

Fodor Géza polgármester

Utána érdeklődtem, a viz mélységnek, és kb. 30 métert ajánlottak, hogy addig kell le~rni, de
véleményem szerint elég a 12 méterig le~rni.

Berecz Lászlóné képviselő

Támogatom a pályázat benyújtását, minden lehetőséget ki kell használni.

Fodor Géza po1~ármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést az orvosi rendelő felújítására.

A képviselő-testület az előteijesztést egyhangúlag (Öt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

25/2015.(V.273 önkormányzati határozat

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által a
Magyarország 2015. évi központi köhségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet
11.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint kiírt pályázat alapján Demjén Község
Onkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás „J.ac,
Egészségügyi alapellátást szolgáló (ház/o n’osi, gyermekon’osi ellátás, védőnői szolgálat,)
épület vagy helyiségfejlesztése, felújítása, “pályázati alcélra.

A pályázat keretében megvalósítani tervezett cél:
a demjéni háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületrészének felújítása

a projekt tervezett költségvetése: 14.933.785 Ft
a pályázat keretében igényelt támogatás: 7.466.892 Ft
saját forrás: 7.466.893 Ft

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrás
Összegét az Onkormányzat költségvetési forrásaiból biztosítja.

A Képviselő-testület megbizza Kiss Sándor címzetes főjegyzőt a pályázati anyag
összeállításával.

Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza polEárniester



46

Szavazásra bocsátja az előterjesztést a sportöltöző felújítására.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (Öt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

26/2015SV.27j önkormányzati határozat

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet
11.4. pont aa), ac) ás ad) pontok szerint kiírt pályázat alapján Demjén Község
Onkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az
önkonnányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás „J.~,
Ovodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítrnény
létrehozása” pályázati alcélra.

A pályázat keretében megvalósítani tervezett cél:
a demjéni sportöltöző épületének felújítása

a projekt tervezett költségvetése: 5.616.893 Ft
a pályázat keretében igényelt támogatás: 2.808.446 Ft
saját forrás: 2.808.447 Ft

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrás
összegét az Onkormányzat költségvetési forrásaiból biztosítja.

A Képviselő-testület megbizza Kiss Sándor címzetes főjegyzőt a pályázati anyag
összeállításával.

Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza po1~ármester

Szavazásra bocsátja vízkút 1~irását a sportpályára kb. 12 méter mélységig.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (öt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

27/2015.(V.273 önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
a vízkút ~rására a sportpályán beadott 14.800,-Ft ± áfa
árajánlatot, és elfogadja azt.
A képviselő-testület elfogadja a Zloch István által
benyújtott Gradiens Kútíi~ró KIt. 3300 Eger, Füzér út 8.
ajánlatát, azzal a kikötéssel, hogy kb. 12 méter mélységig
kell a fúrást elvégezni.
A képviselő-testület felkéri Fodor Géza polgármestert,
hogy a kútfúrást rendelje meg.
Határidő: azonnal
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Felelős: Fodor Géza polgármester

IV. Napirendi pont

Egyéb ügyek, indítványok

Sziávik Flórián képviselő

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen szó volt az Eresztvény völgyben kialakítandó sárrázóról,
a Petőfi utcai árok kitisztításáról, valamint a felszárnoló biztos megkereséséről a Vastanyával
kapcsolatban. Szeretnék tájékoztatást kapni ezekben az ügyekben.
A másik dolog, amiért szót kértem, hogy a Szabadság utca és Táncsics utca kereszteződésnél
a híd beszakadt, ott a csapadékvíz nem tud elfolyni. Egy megerősített hidat kell oda csinálni.
A harmadik észrevételem az, hogy a művelődési háznál ajtóra kell cserélni az egyik ablakot,
hogy ne a közönségen kelljen keresztüljárni a szereplőknek a rendezvények alkalmával.

Kiss Sándor címzetes fóje~yző

A felszámoló biztosnak nem volt időm levelet írni, pótolni fogom a közeljövőben. Az
Eresztvény völgyi úttal kapcsolatban, éppen ma érkezett meg a Kormányhivatal közlekedési
hatóságától az építési engedélyezéssel kapcsolatban a szakhatósági állásfoglalásom iránti
megkeresés, éli ezt ma meg is írtam. Egyébként jövő héten június 4-én 10 órakor lesz az
engedélyezéssel kapcsolatban helyszíni bejárás, amikor a tervező, az építtető és az
engedélyező hatóság részvételével megtekintjük az utat és megnézzük, hogy a terveknek
megfelelnek-e a fizikai adottságok.

Fodor Géza polEármester

A Petőfi utcával kapcsolatban felvettem Rácz úlTal a kapcsolatot, és képviselőtársaim
beleegyezésével abban állapodtunk meg, hogy a költségekből az önkormányzat 25 %-ot
átvállal. Erre a hétre ígérte Rácz úr a munkálatokat.
A művelődési házban az ablak kicserélése ajtóra nagyon életszerű, azt hiszem a
megvalósításának nincs akadálya.

Kiss Sándor címzetes fóie~yző

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény változásai miatt szükségessé vált a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdáikodási Társulással kötött társulási megállapodás módosítása. Ezzel
kapcsolatban a határozati javaslatot kiküldtük.

Fodor Géza polgármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

28/2015.(V.27.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2..,
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továbbiakban: Társulás) tagönkonTiányzata, a Társulás a
korábban hatályos társulási megáflapodását az időközben
bekövetkezett jogszabály változásra
(hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény), illetve egyes tagönkonnányzatok
indítványára Figyelemmel a jelen határozat 1. számú
mellékletében foglaltak szerint módosítja.
A képviselő-testület utasítja Fodor Géza polgármestert,
hogy e határozat kivonatának megküldésével a
képviselő-testület döntéséről értesítse a Társulási Tanács
Elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester

Kiss Sándor címzetes fője~yző

Az Óvoda Fenntartó Társulás társulási megállapodásának a módosítása vált sajnálatos módon
szükségessé, az által, hogy Tőgyi Gábor Egerszalók község polgármestere elhunyt. O volt az
Ovoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnök-helyettese. A polgármester urak
egyeztettek abban az ügyben, hogy az egerszalóki polgármester választást követően, hogyan
alakuljon az elnök helyettesítése a társulásban, és arra az egyezségre jutottak, hogy olyan
polgármestert jelölnek az elnökhelyettesi tisztségre, aki korábban már tagja volt a társulási
tanácsnak. Ezzel minden polgármester egyetértett, ezt a közös egyetértésben megfogalmazott
javaslatot szeretném előterjeszteni. A társulási megállapodás úgy módosulna, hogy a társulási
tanács Új elnök helyettese Egerszólát község polgármestere. Ezt a változást tennészetesen a
társulási megállapodás egyéb pontjaiban is átvezetnénk.

Fodor Géza polúrmester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (öt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

29/2015.(V.27.) önkormányzati határozat

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján rnegtárgyalta a Kerecsend-Demjén-Egerszalók
Egerszólát Ovodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbiak szerint elfogadja azt:

1. A Társulási Megállapodás 4. pontja „A Társulás tagjai, székhelyük és
lakosságszámuk, továbbá a tagok képviselői” helyébe a táblázat 2. sorába a következő
rendelkezés lép:

KSH Önkormányzat cím képviselő lakosságszám — Fő
kód 2012.01.01.
024758 Egerszalók 3394 Egerszalók, Varga István 1 871

Sá&ány u. 7. polgármester
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2. A Társulási Megállapodás 7.1. pontja második mondata helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„Á Tanács elnöke a székhely település polgármestere, elnökhelyettese Egerszólát Község
Onkormányzatánakpolgármestere.”
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás
módosítását aláírja.
Határidő: 2015.június 30.
Felelős: Fodor Géza polgármester

Kiss Sándor címzetes fójegyző

A rendezési tervünk módosítása újabb érdekes fordulatot vett. Hatásköri változások miatt a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Allami Főépítésze helyett a továbbiakban a
Heves Megyei Kormányhivatal látja el a főépítészi teendőket, így az összes iratot, amit
benyújtottunk záró véleményezésre, áthelyezték Egerbe. Eirnek következtében az összes
anyagot újra átvizsgálták. A múlt héten megérkezett a Heves Megyei Kormányhivatal
véleménye a rendezési terv módosítási elképzelésünkkel kapcsolatban. E szerint többek között
alkalmaznunk kell egy föépítészt. Több árajánlatot kértünk, de Kiszelovics Ildikó árajánlata
volt a legmegfelelőbb. A főépítész Demjénben és Kerecsenden is ellátja a főépítész
feladatokat. Többek között azt a feladatot, hogy a Konnányhivatal most meg küldött
kifogásaival kapcsolatban cl fog járni. Ez ügyben pénteken fogunk egyeztetést tartani.

A pünkösdi hétvégén polgármester Úr utasítására voltunk idegenforgalmi adót ellenőrizni. Az
ellenőrzéshez kiválasztottunk egy pár kisebb magánszállásadó helyet, és egy nagyobb
szálláshelyet is. Osszességében a kisebb helyeken általában rendben találtunk mindent,
megfelelően vezetik a nyilvántartást. Az ellenőrzött nagyobb szálláshelyen volt negatív
tapasztalatunk. Felszólítottuk a szervezetet arra, hogy pótolja a mulasztását, hamarosan
visszatérünk és ellenőrizni fogjuk, hogy pótolta-e a mulasztást.
A nyári időszakban folytatni fogjuk a szálláshelyek ellenőrzését.

Fodor Géza polgármester

Bizonyára mindenki észrevette, hogy újra virágosítottuk a községet. Beültettük a
közterületeken található virágládákat, és a telefon oszlopokra is tettünk virágcserepeket.

A Nefelejcs Asszonykórus levélben fordult a képviselő-testülethez, hogy emelje meg a civil
szervezetnek nyújtott támogatást, mert a kapott 60 ezer forint nem lesz elég a kórustalálkozó
megrendezésére sem.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a kórustalálkozó költségét, ne a két civil szervezet
finanszírozza, hanem az önkormányzat vállalja magára.

Sziávik Flórián képviselő

Megmondom engem személy szerint nagyon zavar, hogy levélben írta le az asszonykórus
vezetője a sérelmét. Sokkal szívesebben láttam volna, ha eljön a testületi ülésre, és itt
megbeszéljük. A kórustalálkozó önkormányzati pénzeszközből történő megvalósítását
támogatom.
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Gémes Ferenc kéi~viselő

Én is helyeslem a kórustalálkozó ilyen formában történő megrendezését, és a Demjéni
Vagányok férfikórus részéről felajánlom azt az összeget a kórustalálkozó megrendezésére,
amivel mi többet kapunk támogatást, hogy egyenlő legyen a két kórus támogatása.
En mindenképpen nehezményezem, hogy az asszonykórus nem jött el fellépni Egerszalókra.
Mindenki tudja, hogy a kapott támogatás nem mindenre elég, azt még magunknak is pótolni
kell, és azért énekelünk, mert szeretünk énekelni, jól érezzük magunkat, ha együtt vagyunk,
nem a támogatásért.

Berecz Lászlóné képviselő

Ez a bátba támadás nekem már rosszul esik. Beszélni kellene egymással, mi azért vagyunk itt,
hogy a falunak minden polgárát képviseljük. A lehetőségeken belül mindent megpróbálunk
megoldani, ás senkinek nem akarunk rosszat. Evtizedek óta meg van osztva a falu, de azt nem
tudom megérteni, hogy ez mire jó. A civil szervezetek vezetői felelősek ezért, mert nekik az
lenne az egyik feladatuk, hogy az önkormányzattal együttműködjenek.
En személy szerint mindig azon dolgoztam, hogy fejlődjön a falu, és legyenek rendezvények.
Ezt személyes támadásnak veszem, de történt egy másik dolog, még meg is hurcoltak
bennünket, mint képviselőket. Kikérem ezt magamnak és állok elébe, de ne várja el már egy
civil szervezet, hogy Úgy támogassuk őket, mint ahogyan ők elvárják.

Fodor Géza pol~ármester

Nagyon örülök annak, hogy sok civil szervezet van a településen, de tudomásul kell venni,
hogy a civil szervezeteket nem az önkormányzatnak kell eltartani, hanem nekik kell
megkeresni a lehetőségeket, amiből tudnak profitálni.
Fontosnak tartanám, hogy ne levelezzünk egymással, hanem üljünk le, ás beszéljük meg a
sérelmeket.

Semper~er Tamás Civil Kerekasztal Elnöke

Én tudtam a levélről, és nem tartottam helyesnek, én is a megbeszélés híve vagyok. Nem
tartom helyesnek, hogy két ugyanolyan civil szervezet nem egyforma támogatást kap.
Javaslom, legalább negyedévente üljünk össze megbeszélésre, a civil szervezetek vezetői és a
képviselő-testület.

Fodor Géza pol~ármester

Annak idején, évekkel ezelőtt mindenki leadta, hogy mennyi támogatást igényel, és azóta
minden évben próbáljuk ugyanazt a támogatási összeget nyújtani, tehát évek óta ezt a
támogatást kapja az asszonykórus is. Valószínűleg ezért van különbség a két kórus
támogatása között.

Kérdezem, a képviselő-testületet egyetért-e azzal, hogy a kórustalálkozó költségeit az
önkormányzat vállalja magára?

A képviselő-testület egyért a kórustalálkozó önkormányzat által történőJ?nanszírozásával.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt a nyilvános
képviselő-testületi ülésen, és zárt ülést rendel el.

~‚Jv’ 1~
Fodor Géza
polgármester

k.m.f.

címzetes fójegyző


