JEGYZŐKÖNYV
Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. július 15. napján, 15.00 órakor
a Szenyér Község Önkormányzat (8718. Szenyér Simon u. 1.) nagytermében
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Zoltán
Kovács Károly
Balogh Károlyné
Hamrik József
Orsós Gábor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Bors András
Majzik-Barta Zsuzsanna

jegyző
jegyzőkönyvvezető

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Nagy Zoltán polgármester:
Tisztelettel köszönti Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselőtársait valamint a Bors András jegyzőt és Majzik-Barta Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő képviselő
jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendet a kiküldött
meghívó szerint fogadja el. Kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását. Köszöni.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (VII.15.) képviselő-testületi
határozata:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. július 15. napján
tartott képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend:
1. Polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
2. Szenyér Petőfi utca 16. szám alatti ingatlan adás-vételi ügye
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
3. Polgármester szabadságának ütemezése
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
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4. 2021-es falunap megrendezése
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: szóbeli
5. Iskoláztatási és óvodakezdési támogatás
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: szóbeli
6. Polgármester jutalmazása
Előadó: Kovács Károly alpolgármester
Előterjesztés: írásos
7. Egyebek, interpelláció
Napirendek tárgyalása:
1. Polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztatja képviselő társait, hogy az utolsó képviselő-testületi ülésük 2020. szeptember 5-én volt.
A veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben hozott döntések mindegyike a
képviselő-testület tagjaival egyeztetve történt. 2019. óta számos pályázat került beadásra.
Megvalósult az önkormányzat székhelyének felújítása, illetve a Magyar Falu Program támogatási
forrásából valósult meg a Szenyér Simon u. 23. szám alatt lévő ingatlan megvásárlása. Szintén a
Magyar Falu Program keretén belül valósult meg a Faluház felújítása is. Számos pályázati igény
került kidolgozásra és benyújtásra 2021-ben, melyek közül pl a közterületi játszótér kialakítását a
támogató nyertesnek ítélte és önkormányzatunk számára 4.999.999.-Ft támogatást biztosít. A
tavalyi évben bekövetkezett villámárvíz károkra, vis maior pályázaton belül 3,3 millió forint összeg
került megállapításra. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat által megvásárolni
kívánt Szenyér 54. helyrajzi számú ingatlannak két tulajdonosa van. Az egyik tulajdonos
ajándékozni kívánja az önkormányzat számára a tulajdonrészét, a másik 200.000.-Ft összegért
kívánja eladni. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület már korábban is tárgyalásokat folytatott a
az ingatlan megszerzésére vonatkozóan, javasolja, hogy mindkét tulajdonrészt vegyék át. Első
körben az adás-vétel útján történő tulajdonjog szerzésről döntenek. Kérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
1. Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásban Szenyér 54.
helyrajzi számon bejegyzett kivett beépítetlen terület megnevezésű 2858 m2 nagyságú ingatlan
½ részének megvásárlását határozza el, egyúttal az ingatlan vételáraként Molnár Jánosné 8739.
Nagyszakácsi Kossuth Lajos utca 64. szám alatti lakos, eladó részéről megállapított 200.000.-Ft
összeget elfogadja.
2. A képviselő-testület az adásvételi szerződés elkészítésével, valamint a földhivatali eljárásban
való képviselettel Dr. Horváth László ügyvédet bízza meg.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
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Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(VII.15.) képviselő-testületi
határozata:
1. Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásban Szenyér 54.
helyrajzi számon bejegyzett kivett beépítetlen terület megnevezésű 2858 m2 nagyságú
ingatlan ½ részének megvásárlását határozza el, egyúttal az ingatlan vételáraként Molnár
Jánosné 8739. Nagyszakácsi Kossuth Lajos utca 64. szám alatti lakos, eladó részéről
megállapított 200.000.-Ft összeget elfogadja.
2. A képviselő-testület az adásvételi szerződés elkészítésével, valamint a földhivatali
eljárásban való képviselettel Dr. Horváth László ügyvédet bízza meg.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal
Nagy Zoltán polgármester:
Az ajándékozási szerződésre vonatokozóan is szavazásra teszi fel a kérdést. Kérdezi, hogy van-e
kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában javasolja, hogy a
képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
1. Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pável Gyula 8718. Tapsony Rákóczi
utca 45. szám alatti lakosnak a ½ arányú tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban
Szenyér 54. helyrajzi számon bejegyzett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2858 m2
nagyságú tulajdonjogának ajándékozására vonatkozó felajánlását elfogadja, az ingatlanrész
ajándékozás jogcímén történő megszerzését határozza el.
2. A képviselő-testület az ajándékozási szerződés elkészítésével, valamint a földhivatali
eljárásban való képviselettel Dr. Horváth László ügyvédet bízza meg.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(VII.15.) képviselő-testületi
határozata:
1. Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pável Gyula 8718. Tapsony Rákóczi
utca 45. szám alatti lakosnak a ½ arányú tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban
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Szenyér 54. helyrajzi számon bejegyzett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2858 m2
nagyságú tulajdonjogának ajándékozására vonatkozó felajánlását elfogadja, az ingatlanrész
ajándékozás jogcímén történő megszerzését határozza el.
2. A képviselő-testület az ajándékozási szerződés elkészítésével, valamint a földhivatali
eljárásban való képviselettel Dr. Horváth László ügyvédet bízza meg.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal
Nagy Zoltán polgármester:
Köszöni a döntéshozatalt. A polgármester munkájával kapcsolatban, a kiküldött előterjesztés
szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés,
hozzászólás, javaslat hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(VII.15.) képviselő-testületi
határozata:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester által a 2020. november 4.
napjától fennálló veszélyhelyzet időszakában a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat – és hatáskörét
gyakorolva hozott határozatait változatlan tartalommal jóváhagyja, valamint az elfogadott
rendeleteket megerősíti.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal
2. Szenyér Petőfi utca 16. szám alatti ingatlan adás-vételi ügye
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
Nagy Zoltán polgármester:
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.
Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vételárát a bérlő
Borsodi Lajosné illetve az örököse megfizették. Tekintve, hogy a vételár kiegyenlítésre került, a
képviselő-testület hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát
adás-vétel jogcímen bejegyezzék a tulajdonos részére.
Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
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Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(VII.15.) képviselő-testületi
határozata:
1. Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szenyér Község Önkormányzat
tulajdonában lévő 8718. Szenyér Petőfi utca 16. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
megállapítja, hogy Szenyér Község Önkormányzata az ingatlanra vonatkozóan 2016.
október 28. napján albérleti szerződést kötött, egyúttal a szerződés szerint az ingatlan bérlő
által történő megvásárlása esetén, annak vételárát 400.000.-Ft összegben határozta meg.
2. A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az 1. pont szerinti vételárat a bérlő Borsody
Lajosné, valamint örökösei 2020. november 25. napján kiegyenlítették.
3. A fentiek alapján Szenyér Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szenyér Község
Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 8717. Szenyér Petőfi utca 16. szám (Szenyér
30. hrsz.) alatti kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1323 m2 nagyságú ingatlan 1/1 arányú
tulajdonjogának adás-vétel jogcímén történő átruházását határozza el Kovács Tóth Dóra
részére.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal
3. Polgármester szabadságának ütemezése
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
Nagy Zoltán polgármester:
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.
Tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a szabadságait az alábbi időpontokra szeretné
ütemezni. 2021. augusztus 13-31-ig 11 nap; 2021. szeptember 6-20-ig 10 nap; 2021. október
4-16-ig 9 nap; 2021. november 1-11-ig 10 nap; 2021. december 20-31-ig 10 nap. Kérdezi, hogy
van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában javasolja, hogy a
képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.15.) képviselő-testületi
határozata:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagy Zoltán
polgármester 2021. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:
2021. évi szabadság – (62 nap, melyből 12 nap kivételre került, fennmaradó 50 nap):
a) 2021. évi szabadság – (62 nap, melyből 12 nap kivételre került, fennmaradó 50 nap):
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b)
c)
d)
e)
f)

2021. augusztus 13. napjától 2021. augusztus 31. napjáig, összesen 11 nap.
2021. szeptember 6. napjától 2021. szeptember 20. napjáig, összesen 10 nap.
2021. október 4. napjától 2021. október 16. napjáig, összesen 10 nap.
2021. november 1. napjától 2021. november 16. napjáig, összesen 10 nap.
2021. december 20. napjától 2021. december 31. napjáig, összesen 9 nap.

Felelős: Alpolgármester
Határidő: Folyamatos
4. 2021-es falunap megrendezése
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a Szenyéri Kulturális és Roma Nap 2021. augusztus 7-én kerül
megrendezésre. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonyával előzetesen már egyeztettek,
a program lebonyolításához Szenyér Község Önkormányzata 700.000 forinttal, míg a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 300.000 forinttal járul hozzá. Nagy volumenű fellépőt nem terveztek a
programra, úgy véli ez a nap a szenyéri lakosoké kell, hogy legyen, róluk kell, hogy szóljon. A
rendezvény este 22 óráig tartana. Az előkészületekhez, illetve a szükséges megrendelések
megtételéhez kéri a képviselő társai felhatalmazását. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás,
javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi
határozati javaslatot fogadja el:
1. Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szenyéri Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal együttműködve, 2021. augusztus 7. napján Szenyéri Kulturális és Roma
Nap megtartását határozza el, a rendezvény költségvetését 700.000.-Ft összegben állapítja
meg.
2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény előkészületeinek, valamint
a szükséges megrendelések megtételével.

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: 2021. augusztus 7.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(VII.15.) képviselő-testületi
határozata:
1. Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szenyéri Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal együttműködve, 2021. augusztus 7. napján Szenyéri Kulturális és Roma
Nap megtartását határozza el, a rendezvény költségvetését 700.000.-Ft összegben állapítja
meg.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény előkészületeinek, valamint
a szükséges megrendelések megtételével.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
6

Határidő: 2021. augusztus 7.
5. Iskoláztatási és óvodakezdési támogatás
Előadó: Nagy Zoltán polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Nagy Zoltán polgármester:
Tájékoztat, hogy a 2020-as évhez hasonlóan idén is szeretnének adni az óvodában, általános,
közép-és felsőoktatásban tanuló diákok részére óvoda és iskolakezdési támogatást. Az óvodai
nevelésben részt vevő gyermekek részére gyermekenként 5000 forintot, az általános iskolai
tanulmányokat folytató tanulók részére tanulónként 8000 forintot, míg a közép-és felsőfokú
tanulmányokat folytató tanulók részére 15.000 forint támogatást javasol a képviselő-testületnek
elfogadásra. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat
hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
1. Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területén
lakcímmel rendelkező, iskolai tanulmányokat folytató diákok részére Szenyér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és
intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet 21. §
(1) – (2) bekezdései alapján hivatalból az alábbiak szerinti támogatást nyújtja:
a)
óvodai nevelésben részt vevők részére: 5.000.-Ft/gyermek,
b)
általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére: 8.000.-Ft/tanuló,
c)
középfokú és felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók részére 15.000.-Ft/tanuló.
2. A képviselő-testület az 1./a-b) pontok szerint jogosultak részére a támogatást a tanulók szülei
vagy a törvényes képviselői részére fizeti ki.
3. A támogatás nyújtásának feltétele a tanulói jogviszony igazolására szolgáló iskolalátogatási
igazolás bemutatása.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatások kifizetésére.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021.(VII.15.) képviselő-testületi
határozata:
1. Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területén
lakcímmel rendelkező, iskolai tanulmányokat folytató diákok részére Szenyér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és
intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet 21. §
(1) – (2) bekezdései alapján hivatalból az alábbiak szerinti támogatást nyújtja:
a) óvodai nevelésben részt vevők részére: 5.000.-Ft/gyermek,
b) általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére: 8.000.-Ft/tanuló,
c) középfokú és felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók részére 15.000.-Ft/tanuló.
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2. A képviselő-testület az 1./a-b) pontok szerint jogosultak részére a támogatást a tanulók szülei
vagy a törvényes képviselői részére fizeti ki.
3. A támogatás nyújtásának feltétele a tanulói jogviszony igazolására szolgáló iskolalátogatási
igazolás bemutatása.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatások kifizetésére.
Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30.
6. Polgármester jutalmazása
Előadó: Kovács Károly alpolgármester
Előterjesztés: írásos
Nagy Zoltán polgármester:
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta.
Nagy Zoltán polgármester bejelenti személyes érintettségét, az ülés vezetését átadja Kovács Károly
alpolgármester részére.
Kovács Károly alpolgármester:
A kizárásról a képviselő-testületnek vita nélkül a megválasztott képviselők több, mint felének
elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Nagy Zoltán polgármestert a
döntéshozatalából a képviselő-testület kizárja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület Nagy Zoltán polgármestert a döntéshozatalából 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással kizárja.
Kovács Károly alpolgármester:
Tájékoztatja a képviselő társait, hogy a polgármester úr 2020. évben, illetve 2021. I. félévben
végzett áldozatos munkájának elismeréséül 2 havi illetményének megfelelő jutalom
megszavazására tesz javaslatot. Úgy véli, a polgármester úr munkáját lelkesedéssel, szabadidejét
sem kímélve, a község érdekeit szem előtt tartva végzi. Munkájának köszönhető, hogy megvalósult
az önkormányzat székhelyének felújítása. 2021-ben számos pályázati igény került kidolgozásra és
benyújtásra, melyek közül pl. a játszótér kialakítása pályázatot a támogató nyertesnek ítélte és
elfogadásra került. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat
hiányában javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja
el.
Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021.(VII.15.) képviselő-testületi
határozata:
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Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szenyér Község
Önkormányzat Polgármesterét a 2020. évben, valamint a 2021. I. félévben végzett áldozatos
munkájának elismerésérül 2 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
Felelős: Alpolgármester
Határidő: folyamatos
7. Egyebek, interpelláció
Nagy Zoltán polgármester:
Köszöni az alpolgármester és a testület munkáját és a jutalmat. Büszke arra, hogy olyan emberekkel
dolgozhat együtt, akik a falu érdekeit tartják szem előtt.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a polgármester a rendkívüli ülést 15.45.
perckor bezárta.
k. m. f.

Nagy Zoltán
polgármester

Bors András
jegyző

9

